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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020. gada 17. jūnija ziņojumu par demogrāfisko 
pārmaiņu ietekmi Eiropā,

– ņemot vērā 2017. gada 14. novembra rezolūcija par kohēzijas politikas instrumentu 
izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai1,

A. tā kā Eiropas reģioni pašlaik saskaras ar dziļām demogrāfiskām pārmaiņām, piemēram, 
zemu dzimstību, augstu mirstību, sabiedrības novecošanu un lauku iedzīvotāju 
pastāvīgu aizplūšanu;

B. tā kā lauku un mazāk attīstīti reģioni bieži nespēj noteiktā laikposmā sasniegt tādus 
pašus ekonomiskos rādītājus kā citi reģioni un šķiet, ka tas dažos gadījumos rada 
problēmas, piesakoties uz atbalstu;

C. tā kā lauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotāji, kas dzīvo lauku apvidos un jo īpaši 
attālos rajonos, saskaras ar nelabvēlīgiem demogrāfiskiem apstākļiem un ir pakļauti 
daudz lielākam nabadzības un sociālās atstumtības riskam;

D. tā kā lauku apvidos, kuros ir vērojama depopulācija, pastāv zemes pamešanas un 
paaugstināts meža ugunsgrēku risks, kā arī ar ekonomikas atveseļošanu saistītas 
grūtības2;

E. tā kā papildus jau pastāvošām problēmām un tendencēm pandēmijas kontekstā ir 
jāpārskata demogrāfisko problēmu risināšanai paredzētās rīcībpolitikas un instrumenti, 
kas galvenokārt pievēršas zemiem dzimstības rādītājiem un lauku iedzīvotāju 
aizplūšanai, — jo īpaši mazāk apdzīvotos un mazāk aizsargātos Savienības apgabalos; 
tā kā Eiropā ir jāveicina politika, kas sekmē augstāku dzimstības līmeni;

F. tā kā ar demogrāfiskajām pārmaiņām un depopulāciju saistītās problēmas rada lielu 
slogu lauku, nomaļiem un mazapdzīvotiem apgabaliem un salām un atstāj negatīvu 
ietekmi uz novecošanu, paaudžu maiņu un lauksaimniecības attīstību;

G. tā kā kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu digitālā vienotā tirgus mērķu 
sasniegšanā vietējā līmenī, jo īpaši ar ievērojamiem finanšu piešķīrumiem no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF);

H. tā kā lauku apvidi veido 44 % no Savienības teritorijas;

I. tā kā viena no galvenajām problēmām, kas ietekmē lauku ekonomiku, ir 
lauksaimniecības īpatsvara samazināšanās; tā kā dati liecina, ka tikai 10,7 % ES 
lauksaimnieku vecums nepārsniedz 40 gadus un ka lauksaimniecībā nodarbinātie 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0427.
2Forest fires — Sparking fire smart policies in the EU [Meža ugunsgrēki — vieda ES ugunsgrēku pārvaldības 
politika], Eiropas Komisija (2018). 



PE657.414v02-00 4/9 AD\1219515LV.docx

LV

iedzīvotāji noveco, un tas ietekmēs lauksaimniecības nozari;

J. tā kā lauku apvidu vajadzības, ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas, ir jāapmierina 
saskaņotāk un efektīvāk,

1. norāda uz demogrāfiskās problēmas nopietnību un tās saikni ar sociālekonomisko 
realitāti; uzskata, ka ir jārada jaunas iespējas un uz nākotni vērsti ieguldījumi lauku 
apvidos, piemēram, veidojot īsas piegādes ķēdes un reģionālus pārtikas tirgus;

2. uzsver, ka gan dalībvalstu starpā, gan to iekšienē valdošā nevienlīdzība attiecībā uz 
piekļuvi zemei, kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešajiem maksājumiem un 
atbalstam ir viena no problēmām, kas jārisina, lai apturētu reģionu lejupslīdi, ļautu 
gados vecākiem cilvēkiem pārtraukt lauksaimniecisko darbību un mudinātu jauniešus 
sākt nodarboties ar lauksaimniecību;

3. sagaida, ka lauku apvidos tiks ieviestas jaunas sociālās kohēzijas programmas, 
piemēram, pamatienākumu politikas izmēģinājuma projekti;

4. vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir nodrošināt pakalpojumu pieejamību reģionos, jo to 
trūkums mudina vecāka gadagājuma cilvēkus priekšlaicīgi pensionēties un pārcelties uz 
pilsētām, kur pakalpojumi ir viegli pieejami;

5. uzsver, ka notiekošā lauku apvidu depopulācija, kas apgrūtina piekļuvi sabiedriskajiem 
pakalpojumiem un neļauj nodrošināt pienācīgu veselības aprūpi, ne vien rada nopietnas 
ekonomiskas un sociālas sekas, bet arī ļoti lielā mērā sarežģī Eiropas zaļajā kursā un 
citās ES politikas jomās, piemēram, KLP un kohēzijas politikā, izvirzīto vērienīgo 
mērķu sasniegšanu; uzskata, ka ieguldījumos saskaņā ar Eiropas zaļo kursu būtu jāņem 
vērā demogrāfiskie faktori;

6. mudina Komisiju, izstrādājot politikas pamatnostādnes stratēģijai "No lauka līdz 
galdam" un bioloģiskās daudzveidības stratēģijai, piedāvāt konkrētus risinājumus, lai 
saskaņoti ar dalībvalstīm saglabātu lauku apdzīvotību, reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām palīdzot nostiprināt esošās un radīt jaunas darbvietas, un padarītu laukus 
pievilcīgākus kvalificētiem darbiniekiem, atkārtoti izvērtējot lauksaimniecisko darbību, 
jo īpaši strukturāli vājākos reģionos;

7. aicina Komisiju izmantot abas stratēģijas, lai uzlabotu cilvēku priekšstatus par 
lauksaimniecības nozari un lauku apvidiem, paturot prātā, ka zināšanu trūkums par 
lauksaimniecību ir vainojams daudzos kļūdainos pieņēmumos par lauksaimnieku darbu 
un viņu ieguldījumu vides aizsardzībā;

8. mudina Komisiju attīstīt vietējo ekonomiku, kas radītu darba iespējas;

9. aicina samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un administrācijām, paredzot 
mazāk prasību un nodrošinot lielāku juridisko noteiktību, kas uzlabotu 
pamatnosacījumus veiksmīgam finansējumam vietēja mēroga iniciatīvām un mazinātu 
ieguldījumu šķēršļus;

10. atzīst aprites ekonomikas un bioekonomikas lielo potenciālu agropārtikas nozares 
efektivitātes kāpināšanā; aicina izstrādāt regulatīvus noteikumus, kuros būtu ņemtas 
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vērā lauksaimniecības īpašās vajadzības, lai lauku apvidos radītu jaunas iespējas, 
atbalstot jauniešus, samazinot birokrātiju un veicinot digitalizāciju un uzņēmējdarbību;

11. uzsver KLP būtisko nozīmi nodarbinātības saglabāšanā un radīšanā lauku un 
lauksaimniecības nozarē, bet atzīst tās ierobežojumus; tāpēc mudina efektīvāk izmantot 
kohēzijas politikas resursus un jauno Savienības atveseļošanas fondu, lai apmierinātu 
lauku apvidu vajadzības, konsolidējot centienus šajā jomā un meklējot jaunus 
sadarbības veidus;

12. aicina Komisiju nodrošināt, ka prioritāte tiek piešķirta darba tirgus iespēju radīšanai, 
enerģētikas pārkārtošanas atbalstam un transporta un platjoslas infrastruktūras attīstībai, 
lai risinātu strukturālās problēmas, kas ir galvenie iemesli migrācijai no lauku apvidiem;

13. aicina Komisiju nodrošināt, lai gaidāmajā publikācijā, kurā tiks izklāstīts tās ilgtermiņa 
redzējums par lauku apvidiem, būtu iekļauta detalizēta analīze par lauksaimniecības, 
lopkopības un mežsaimniecības kā lauku ekonomikas galveno elementu nozīmi;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai ES kohēzijas politikas pozitīvā ietekme 
un sekmīgie rezultāti tiktu labāk paziņoti un publiskoti;

15. uzsver ilgtspējīgas lauksaimniecības potenciālu lauku apvidos radīt pienācīgas 
kvalitātes un pastāvīgas darbvietas;

16. uzsver, ka ir jāsekmē un jāizstrādā projekti, lai veicinātu jauniešu atgriešanos lauku 
apvidos, atbalstot jauniešu nodarbinātību, digitālo savienojamību un uzņēmējdarbību un 
šajā nolūkā izmantojot dalībvalstu paraugpraksi;

17. atzīst, ka demogrāfiskās problēmas visefektīvāk var risināt ar rīcībpolitikām, kam ir 
ilgtermiņa mērķi un kas ir izstrādātas pēc apspriešanās ar vietējām ieinteresētajām 
personām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām;

18. norāda, ka, neraugoties uz Komisijas atkārtotajiem paziņojumiem, joprojām trūkst 
ilgtermiņa stratēģijas, kas lauku reģioniem ļautu stāties pretī demogrāfiskām 
problēmām, nabadzības draudiem un ierobežotai pakalpojumu pieejamībai;

19. mudina Komisiju ņemt vērā demogrāfiskus apsvērumus kā visu kohēzijas politikas 
instrumentu neatņemamu sastāvdaļu; uzsver, ka visas Savienības iniciatīvas ir svarīgi 
saskaņot ar dalībvalstu stratēģijām, kas pieņemtas, reaģējot uz demogrāfiskām 
problēmām;

20. uzskata, ka jaunās KLP stratēģijām būtu jābūt elastīgām un tajās būtu jāiekļauj 
instrumenti, kas īpaši paredzēti digitalizācijas, lauku mobilitātes un viedo mazpilsētu 
attīstības atbalstam;

21. norāda, ka kohēzijas politikai izlēmīgāk jāpievēršas inovācijai lauku apvidos; uzsver, ka 
KLP resursi ir jāizmanto kā daļa no saskaņotiem centieniem, lai palīdzētu ģimenes 
saimniecībām gūt labumu no inovācijas un jaunām tehnoloģijām;

22. uzsver, ka lauksaimniecības pelnītspējas nodrošināšanas pasākumi ir būtiski, lai sekmīgi 
īstenotu demogrāfisko politiku, kuras mērķis ir atdzīvināt lauku kopienas un padarīt tās 
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pievilcīgas jaunākām paaudzēm;

23. aicina politiskā līmenī īstenot vērienīgākus pasākumus, lai veicinātu paaudžu maiņu šajā 
nozarē, būtiski mainot nosacījumus attiecībā uz piekļuvi zemei un kredītiem; vēlas, lai 
jaunajiem lauksaimniekiem tiktu nodrošināts visaptverošs Savienības atbalsts, pieņemot 
rīcībpolitiku papildus KLP, kam ar samazinātu finansējumu jāsasniedz vairāk mērķu;

24. uzskata, ka, lai veicinātu jauno lauksaimnieku un jaunpienācēju efektīvāku integrāciju 
lauksaimnieciskajā darbībā, ir jāatvieglo saimniecību nodošana, samazinot birokrātiju 
un nodrošinot pienācīgus nosacījumus lauksaimniekiem, kas aiziet pensijā;

25. atzīst sieviešu būtisko lomu lauksaimniecībā; aicina lauku apvidos veikt pasākumus, lai 
atvieglotu visu paaudžu sieviešu palikšanu ierastajā vidē un tādējādi veicinātu šo 
teritoriju atjaunošanu un turpmāku attīstību;

26. atbalsta iniciatīvas ar mērķi uzlabot lauku nodarbinātības kvalitāti, izmantojot 
dažādošanu un inovāciju; uzskata, ka šim mērķim būtu jāpiešķir prioritāte saskaņā ar 
daudzajām stratēģijām, kas noteiktas Eiropas zaļajā kursā un rīcības plānos, un ka tas 
būtu jāīsteno saskaņoti ar dalībvalstīm;

27. atbalsta inovāciju un digitalizāciju, lai veicinātu rosīgu, dinamisku un ekonomiski 
dzīvotspējīgu lauku vidi; aicina Komisiju, iedvesmojoties no viedo pilsētu un 
mazpilsētu iniciatīvām, izstrādāt jaunu atbalsta instrumentu uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem kontinentālajos un tālākajos lauku apvidos, lai attīstītu arī šo apvidu 
ekonomisko un ražošanas struktūru un lauku apvidos bruģētu ceļu digitālajai 
ekonomikai;

28. aicina Komisiju atbalstīt atjaunīgo resursu finansēšanu saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un 
ES bioekonomikas rīcības plānu, jo tas var radīt darbvietas un palīdzēt atjaunot 
ekonomiku daudzos lauku apvidos; aicina dalībvalstis apsvērt iespēju ieviest 
datorprasmju apmācības moduļus reģionos, kuros šo prasmju līmenis nav apmierinošs; 
uzsver, ka vietējās rīcības grupas ir sniegušas nozīmīgu ieguldījumu, lai stiprinātu 
mijiedarbību starp lauku ekonomikas nozarēm, un ir sniegušas nozīmīgu ieguldījumu 
lauku attīstības politikas īstenošanā;

29. atgādina, ka arī tālākajiem reģioniem ir jāgūst labums no vērienīga sabiedrības veselības 
plāna, lai nodrošinātu, ka ikvienam iedzīvotājam šajos reģionos, jo īpaši lauku apvidos, 
ir pieejams dzeramais ūdens;

30. uzsver, ka sabiedrības virzītām vietējās attīstības iniciatīvām ir būtiska loma, lai 
saglabātu un atjaunotu dzīvotspējīgu un plaukstošu vietējo lauku ekonomiku, un ka ir 
jānodrošina pietiekams finansējuma līmenis LEADER (Liaison Entre Actions de 
Développement de l'Économie Rurale) programmai; aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
LEADER programmas potenciālu;

31. aicina attiecīgās valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes apsvērt iespēju obligātajā 
izglītībā ieviest izglītības moduļus, kuru mērķis būtu veidot un/vai stiprināt saikni starp 
skolēniem pilsētu teritorijās un aktivitātēm un dzīvesveidu neurbanizētās teritorijās, lai 
uzlabotu zināšanas par nākamajām paaudzēm un lauku apvidiem un stiprinātu to 
savstarpējo saikni;
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32. uzsver, ka ieguldījumiem šajā jomā būtu jākļūst par ELFLA prioritāti;

33. uzsver, ka mobilitātes un tīklošanas iespēju veicināšana un atbalsts mazo un vidējo 
uzņēmumu un kvalificētu amatnieku un aroda meistaru inovatīvajiem pasākumiem tiek 
uzskatīti par svarīgiem panākumu faktoriem lauku apvidos;

34. norāda, ka efektīva mobilitātes sistēma ir viens no reģionālās ekonomikas attīstības, 
teritoriālās kohēzijas un reģionālā potenciāla attīstības priekšnoteikumiem; uzsver, ka 
tāpēc ir jānodrošina vajadzīgais finansējums transporta savienojumu attīstībai un 
uzturēšanai, kas varētu mudināt vecākās paaudzes ilgāk palikt lauku apvidos un 
piesaistīt jauniešus no pilsētām darbam laukos;

35. pauž nožēlu par to, ka vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) atkal nav 
pietiekami vērienīga, lai risinātu demogrāfisko pārmaiņu radītās problēmas; pauž nožēlu 
par finansējuma samazinājumu diviem galvenajiem ES instrumentiem (t. i., kohēzijas 
politikai un KLP), kuru uzdevums ir veicināt kontinentālo un tālāko lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību; pauž nožēlu par to, ka vienošanās par DFS nav pietiekami 
vērienīga, lai risinātu demogrāfisko pārmaiņu radītās problēmas;

36. pauž nožēlu par to, ka tālākos reģionus pirmos ietekmē finansējuma samazinājumi 
tādām programmām kā attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas 
programma;

37. pauž nožēlu par to, ka tālākie reģioni cieš no izolētības, ģeogrāfiskas nošķirtības un 
perspektīvu trūkuma tajos dzīvojošajiem jauniešiem, lai gan saskaņā ar LESD 
349. pantu tiem būtu jābūt iespējai risināt šo problēmu;

38. aicina izstrādāt vērienīgu plānu, kas atvieglotu visu uzņēmumu pārcelšanu, lai jaunieši 
varētu piekļūt nodarbinātībai, lai varētu atsākties saimnieciskā darbība un lai darba 
ņēmējiem, kas aiziet no darba tirgus, tiktu nodrošināta pietiekama pensija; norāda, ka 
šādi pasākumi padarītu lauku ekonomiku pievilcīgāku, sākot ar lauksaimniecību, un 
dotu labumu tālākajiem Eiropas reģioniem un lauku apvidiem.
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