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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 

attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā kopējās lauksaimniecības politikas otrais pīlārs (lauku attīstība) ir svarīgs sociālās un 

teritoriālās kohēzijas saglabāšanas un nostiprināšanas elements un tādēļ tas būtu jāīsteno 

arī pēc 2020. gada un jāaizsargā un jāpastiprina nākamajā KLP reformas kārtā; 

B. tā kā lauku apvidi bieži vien ir izolēti un cieš no nepilnībām, kas kaitē infrastruktūras un 

ražošanas attīstībai; tā kā ir jāņem vērā attiecīgās reģionu īpatnības, raksturīgās iezīmes un 

atšķirības un nepieciešamība mazās un vidējās lauku saimniecības padarīt 

konkurētspējīgākas un dzīvotspējīgākas, iedrošināt uzņēmējdarbību un darbvietu radīšanu 

un lauku apvidos ierobežot iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanu; 

C. tā kā pārejā uz inovatīviem, resursefektīviem un klimata pārmaiņām pielāgotiem 

ražošanas veidiem ir jāpastiprina un jāatbalsta tradicionālais Eiropas ražošanas modelis, 

kas pamatojas uz maza un vidēja lieluma ģimenes saimniecībām, lai garantētu 

lauksaimniecības nozares dzīvotspēju un sociālo un vides ilgtspēju; 

D. tā kā dažos reģionos, piemēram, kalnu apgabalos un salās, lauksaimniecība ir galvenā 

saimnieciskā darbība un to ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt, lai panāktu teritoriālās kohēzijas 

mērķus; 

E. tā kā ES kohēzijas politikai ir ievērojama loma sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 

kohēzijas panākšanā un daudzslāņainas lauksaimniecības nozares izveidē; 

F. tā kā pašreizējā lauksaimniecības nozares krīze, rentabilitātes trūkums apvienojumā ar 

ienākumu zudumu un lielāka cenu nestabilitāte, kas izriet no pārtikas ķēdē valdošās 

nevienlīdzības, ir bijusi par iemeslu tam, ka 2005.–2010. gadā ES tika likvidēti 2,4 miljoni 

lauku saimniecību, no kurām lielākā daļa bija mazās saimniecības, un līdz ar to lauku 

apvidos tika zaudētas daudzas darbvietas; 

G. tā kā šī nozare ir vairāk jāpārstrukturē, lai uzlabotu lauksaimnieku sarunu pozīciju 

piegādes ķēdē un veicinātu un pastiprinātu klimata pārmaiņām pielāgotu un videi 

draudzīgu ražošanu, kura uzlabo augsnes kvalitāti, saglabā bioloģisko daudzveidību un 

tādējādi nodrošina Eiropas ilgtermiņa uzturdrošību; 

H. tā kā papildus abu pīlāru (lauku attīstība un tiešie maksājumi) nodrošinātajam atbalstam 

nozarei ir nepieciešama dažādu instrumentu, tostarp finanšu instrumentu un dotāciju, 

kombinācija; 

I. tā kā, neraugoties uz apgalvojumiem, ka mazāk attīstītākajos reģionos būtu jo īpaši 

jāizmanto finanšu instrumenti, lai palīdzētu realizēt to attīstības potenciālu, reālajā dzīvē 

privātā sektora līdzdalība ir visnotaļ maza, jo šajos reģionos nav daudz finansiāli 

dzīvotspējīgu projektu, 

1. uzsver Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai (ELFLA) pieejamo finanšu 

instrumentu (aizdevumu, garantiju vai kapitāla fondu veidā) nozīmi un iespējamās 
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priekšrocības, ko tie sniedz lauksaimniecības un lauku mikrouzņēmumiem, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem, tādējādi uzlabojot kredītu pieejamību, tomēr paturot prātā 

piesardzīgas kreditēšanas normas; 

2. tomēr norāda, ka nav pilnībā izmantotas šo instrumentu sniegtā sviras efekta iespējamās 

priekšrocības; 

3. norāda, ka daudzos gadījumos rentabilitātes un zemes pieejamības trūkums, kā arī kredītu 

pieejamības trūkums rada šķēršļus investīcijām, jo īpaši jauno lauksaimnieku, kā arī mazo 

lauksaimnieku un nesen darbību uzsākušo lauksaimnieku gadījumā vai nu augsto izmaksu, 

vai finanšu sistēmas pieprasīto garantiju dēļ, tādējādi kaitējot inovācijai un konkurētspējai 

gan lauku saimniecību, gan plašākas lauku ekonomikas līmenī; 

4. uzsver, ka finanšu instrumenti un dotācijas ir efektīvi jākoordinē, lai stimulētu investīcijas, 

jo īpaši lauksaimnieciskās inovācijas jomā, un aicina īstenot politiku, kas atvieglo kredītu 

pieejamību jaunajiem lauksaimniekiem un mazajiem lauksaimniecības uzņēmumiem; 

5. norāda, ka līdz šim ir maz izmantoti KLP finanšu instrumenti, un aicina apsvērt turpmākus 

pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka ar šiem instrumentiem piedāvātas iespējas ir labāk 

piemērotas lauksaimniecības nozarei, kā arī vairāk vienkāršot attiecīgās procedūras; tomēr 

uzskata, ka būtu jāņem vērā ievērojamie aizdevumi, kurus lauksaimnieki jau ir saņēmuši 

kā papildinājumu otrajā pīlārā saņemtajam finansējumam; 

6. norāda, ka sarežģīti noteikumi mazina lauksaimniecības nozarē pieejamā finansējuma 

pievilcību, un uzsver nepieciešamību ieviest saprātīgus nosacījumus, lai izvairītos no 

nevajadzīga administratīvā sloga; 

7. tādēļ uzskata, ka reģionālā līmenī būtu jānodrošina ar finanšu instrumentiem saistītā 

informācija un apmācība ar mērķi palielināt izpratni par šīm finanšu iespējām, un uzsver, 

ka dalībvalstīm un reģionālajām iestādēm ir svarīga loma šo iespēju sekmēšanā un 

paziņošanā lauku kopienām, lauksaimniekiem un MVU, vienlaikus mudinot apmainīties 

ar paraugpraksi; 

8. mudina līdzekļu sadalē un izmantošanā vairāk iesaistīt reģionālās un vietējās iestādes, kas 

ir svarīgi lauksaimnieku pozīcijas uzlabošanai, un šajā saistībā atkārtoti norāda uz 

programmas LEADER nozīmi; 

9. norāda, ka dotācijām un finanšu instrumentiem ir dažādas priekšrocības un trūkumi un 

iespējamā ietekme uz nozari attiecībā uz pieejamību, sarežģītību, risku, īstenošanas 

izmaksām un piemērojamību konkrētu problēmu risināšanā vai plašāku attīstības mērķu 

īstenošanā; 

10. uzsver šo instrumentu papildinošo raksturu attiecībā uz ienākumu atbalstu un vērš 

uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt, lai pirmais neaizstātu otro, kas būtiski kaitētu 

lauksaimniecībai un lauku videi; uzsver, ka dotāciju finansējums joprojām būs svarīgs 

ELFLA mērķu sasniegšanā, kas nozīmē, ka lauku attīstības politikā dotācijas un finanšu 

instrumenti ir jāpiemēro kopā un līdzsvarotā veidā, lai palīdzētu uzlabot projektu 

īstenošanas rezultātus; 

11. uzsver, ka ir svarīgi turpināt dotāciju, finanšu instrumentu un atmaksājamas palīdzības 
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kombinēšanu, kas ir efektīvs un lietderīgs veids, kā lauku apvidos atbalstīt konkurētspēju 

un kohēziju; 

12. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai netiktu kavēti maksājumi, kas 

lauksaimniekiem pienākas saskaņā ar KLP; 

13. uzsver Eiropas Investīciju bankas (EIB) lomu finanšu instrumentu izstrādē un norāda, ka 

EIB ir sākusi strādāt ar vairākiem aizdevējiem noteiktās dalībvalstīs ar mērķi veicināt 

paaudžu nomaiņu lauksaimniecības nozarē; 

14. uzsver, ka ir svarīgi lauksaimniekus un reģionālās un vietējās iestādes labāk informēt par 

EIB lielo lomu lauku ekonomikas atbalstīšanā un attīstīšanā un par to, kā gūt labumu no 

tiem inovatīviem finanšu instrumentiem, kuri jau ir ieviesti valsts lauku attīstības plānos ar 

mērķi atvieglot kredītu pieejamību jaunajiem lauksaimniekiem; 

15. atbalsta to, lai EIB izveidotu lauksaimniecības nozarei paredzētu multireģionālu 

investīciju platformu, kas būtu tiesīga saņemt lauku attīstības programmas (LAP) 

finansējumu; 

16. aicina šos instrumentus īstenot tādā veidā, lai ar tiem varētu atbalstīt individuālus, kopīgus 

un konkrētiem reģioniem piemērotus projektus, kas ir vērsti uz pamatinfrastruktūras 

finansēšanu apūdeņošanas, transporta, apstrādes, uzglabāšanas, tirgvedības, dārzkopības 

un mežsaimniecības attīstības jomā, tostarp koksnes un citu meža produktu izstrādes jomā, 

kā arī lauksaimnieku un viņu kooperatīvu īstenotus pārrobežu projektus, slēgtus ražošanas 

ciklus un tirgvedības pasākumus, šajā nolūkā izmantojot termiņa finanšu instrumentus, 

kuri atspoguļo katra projekta faktisko ekonomisko situāciju; 

17. aicina īstenot publiskus un Eiropas atbalsta pasākumus, kas sekmētu klimata pārmaiņu 

investīciju projektu īstenošanu un finansēšanas pieejamību lauku apvidos, lai varētu 

sasniegt ES vides politikas mērķus; 

18. pauž šaubas par ierosinājumu paļauties uz aizdevumiem situācijā, kad lauksaimnieki jau 

atrodas ārkārtīgos parādos un bieži vien bez lielām izredzēm tos atmaksāt; 

19. norāda uz lauksaimnieku smago finansiālo situāciju, jo pārtikas cenas atšķirībā no cenām 

citās ekonomikas nozarēs ir saglabājušās zemas; 

20 jo īpaši norāda, ka ES lauksaimnieku vidējie gada ienākumi pēdējā desmitgadē ir palikuši 

nemainīgi vai dažos gadījumos pat kritušies salīdzinājumā ar nepārtraukti pieaugošajām 

ražošanas izmaksām un lauku saimniecību parādu pieaugumu; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis nopietni ņemt vērā nepieciešamību produkcijai noteikt 

pienācīgas cenas; 

22. uzskata, ka tā vietā, lai samazinātu iestādēm izvirzītos novērtēšanas pienākumus, ir 

jāievāc papildu dati un jāveic analīze ar mērķi pamatot finanšu instrumentu izmantošanu 

un novērst to nenoteiktu un nekritisku lietošanu; 

23. uzsver, ka ir jāizvirza priekšnoteikums — lai mudinātu vai pat prasītu vairāk izmantot 

finanšu instrumentus, vispirms ir ievērojami jāuzlabo pierādījumu bāze; 
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24. uzsver, ka ar ES kohēzijas politiku un ar to saistītajiem finanšu instrumentiem un 

dotācijām ir jāturpina atbalstīt politika, ar ko lauku apvidos veicina infrastruktūras, skolu 

un augstskolu, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un bērnu aprūpes iestāžu un ātrdarbīgu 

interneta pieslēguma izveidi un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izveidi un attīstību; 

25. konstatē, ka patiesībā lauku attīstība ir Eiropas politika, kas ir paredzēta, lai palīdzētu 

Eiropas Savienības lauku apvidiem pārvarēt nelabvēlīgus apstākļus, līdz ar to tā ir Eiropas 

kohēzijas pamatelements; tādēļ uzskata, ka lauku attīstību kā kopējās lauksaimniecības 

politikas otro pīlāru būtu jāīsteno arī pēc 2020. gada un ka tai būtu jāparedz pienācīgs, 

proti, lielāks nekā pašreizējais, ES finansējums; 

26. norāda, ka lauku attīstības jomā aktīvas organizācijas (piemēram, vietējās rīcības grupas) 

var saskarties ar grūtībām saņemt banku garantijas, kas ir priekšnoteikums, lai saņemtu 

avansa maksājumus par darbības un iedzīvināšanas izmaksām; tādēļ uzskata, ka būtu 

noderīgi šīm darbībām paredzēt garantiju programmu; 

27. vēlreiz apstiprina atšķirības starp publisku finansējumu, kuru izmanto sabiedriskajiem 

labumiem vai kurš sniedz labumu visām kopienām vai visai sabiedrībai, no vienas puses, 

un investīcijām privātu īpašumu infrastruktūrā, no otras puses; 

28. norāda, ka aizdevumu piešķiršana lauksaimnieku kolektīvam vai grupai un sekojoša 

parādu iekasēšana ir saistīta ar sarežģītām administratīvām darbībām; mudina izmantot 

racionalizētu un vienkāršotu pieeju; 

29. uzskata, ka aizdevumi nav piemēroti noteikta veida lauku attīstības pasākumiem, 

piemēram, tādiem pasākumiem, no kuriem labumu gūst visas kopienas, kā sabiedrības 

virzīta vietējā attīstība (CLLD) vai LEADER sistēmas, vai sabiedrība kopumā, kā 

agrovides pasākumi; 

30. norāda uz atšķirību starp plašāka mēroga infrastruktūras projektiem, kurus finansē 

strukturālie un kohēzijas fondi, no vienas puses, un mazāka mēroga investīcijām un 

dotācijām, kas ir izstrādātas, lai uzlabotu nemateriālo infrastruktūru, piemēram, atjaunotu 

augsni, no otras puses; norāda, ka mazākas investīcijas var būt tikpat efektīvas vai vēl 

efektīvākas, kā arī lētākas, un ka šo pieeju izmanto citās saistītās izdevumu jomās, 

piemēram, attīstības atbalsta un pretplūdu aizsardzības finansēšanas jomā; 

31. pauž nožēlu, ka ir maz izmantota krīzes rezerve, kas ir galvenokārt izskaidrojams ar 

budžeta noteikumiem, jo īpaši gada pārskata principu, kā arī Komisijai piešķirto rīcības 

brīvību attiecībā uz rezerves līdzekļu atbrīvošanu; tādēļ aicina krīzes rezervi veidot ārpus 

ES budžeta un to izmantot krīzes pārvaldības instrumentu finansēšanai. 
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