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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka nabadzības un atstumtības parādības skar ne tikai pilsētu, bet arī lauku 
teritorijas, pat ja šīs parādības šajās teritorijās var izpausties īpašos veidos, it īpaši tādēļ, 
ka lauku vidē sociālajai atstumtībai pievienojas teritoriālā atstumtība, un norāda ka šajās 
sociāli neattīstītajās vietās tiek skartas visas sociālās grupas, kas tajās dzīvo;

2. uzsver, ka, lai gan sievietēm ir īpaši svarīga loma lauku ekonomikā, viņas gandrīz nav 
pārstāvētas lēmējstruktūru līmenī, un ka tādēļ ir jāveic pasākumi visos līmeņos, lai 
sievietes tiktu plašāk pārstāvētas kooperatīvos, arodbiedrībās un vietējās politiskajās 
struktūrās, un ir jāpieņem īpaši pasākumi sieviešu atbalstam lauku apgabalos, lai 
nodrošinātu viņu tiesības un apkarotu nabadzību;

3. uzsver, ka, lai gan sezonas strādājošie ir vienmēr uzskatīti par vienu no 
visapdraudētākajām grupām laukos, pašlaik lielu daļu sezonas darba veic strādājošie 
migranti;  uzskata, ka tādēļ ir jānodrošina, lai viņi varētu noslēgt darba līgumus un viņiem 
būtu vienlīdzīgi darba apstākļi ar vietējiem strādājošiem;

4. uzskata, ka, lai gan agrāk izceļošana no laukiem varēja būt kā drošības vārsts 
lauksaimniekiem, kas nevarēja strādāt savā pamatjomā, pašlaik situācija ir mainījusies, jo 
bezdarbs skar visas nekvalificētās personas; piebilst, ka laukos izvietotās ražotnes vienas 
no pirmajām cieš uzņēmumu restrukturizācijas un darbības pārvietošanas gadījumā, 
ierobežojot darbību daudzveidības iespējas, ar kurām grūtības nonākušie lauksaimnieki 
agrāk varēja rēķināties, lai papildinātu lauksaimniecības ienākumus, un ka šādi paātrinās 
nonākšana nabadzībā;

5. aicina lauku apgabalos saglabāt ražošanas darbības, kas sniedz ienākumus, pievēršot īpašu 
uzmanību ģimenes saimniecībām un mazajām un vidējām lauku saimniecībām, it īpaši 
pārskatot KLP, lai padarītu to godīgāku, kā arī nelauksaimniecības uzņēmējdarbībai, kas 
nodrošina preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kuri ir nepieciešami, lai saglabātu 
esošos un uzņemtu jaunus iedzīvotājus;

6. norāda, ka lauksaimniecības darbība bieži vien ir pēdējā iespējamā nodarbošanās lauku 
teritorijās;atzīmē arī, ka ir svarīgi saglabāt kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus lauku 
apgabalos, it īpaši kalnu un attālākajos apgabalos, lai cīnītos pret nošķirtību un 
nodrošinātu lauksaimniekiem un viņu ģimenēm vispārēju pieeju izglītībai, veselībai, 
transportam, saziņas līdzekļiem un kultūrai un cienīgus dzīves apstākļus;uzskata, ka tādēļ 
ir jāīsteno pasākumi, lai veicinātu kā jauno lauksaimnieku darbības uzsākšanu, tā viņu 
uzņēmumu ilgtspējīgumu, ka ir svarīgi rīkoties, lai padarītu lauku vidi dzīvotspējīgu, 
veicinot vienlīdzīgu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem (pastam, skolām, 
sabiedriskajam transportam, veselības dienestiem utt.), uzturot pakalpojumus sabiedrībai 
(mazu bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes iestādes, sociālos un īres mājokļus 
utt.) un sabiedriskās dzīves telpu (veikalus, kafejnīcas, kultūras centrus utt.), kas palīdzētu 
pārtraukt nošķirtību;
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7. uzskata, ka elektroenerģijas ražošanai vietējās iekārtās no atjaunīgajiem avotiem, 
piemēram, no lauksaimniecības biogāzes un mežā atrodama kurināmā piemīt potenciāls 
atveseļot lauku un attālāko reģionu ekonomiku un atbalstīt ilgtspējīgas enerģijas politiku, 
ja tiek nodrošināts, ka šā procesa rezultātā būs pozitīva CO2 bilance un ir iespējams 
izvairīties no negatīvas ietekmes uz apgādi ar pārtiku starptautiskā līmenī; prasa vairāk 
investēt struktūrfondos un kohēzijas fondos, kas paredzēti šā enerģijas veida ražošanas 
attīstībai un tehnoloģijām;

8. uzsver lauksaimnieciskas un nelauksaimnieciskas ekonomiskās darbības nozīmi, 
piemēram, lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības, tūrisma, pakalpojumu, 
mazo un vidējo ražošanas nozaru nozīmi lauku apgabalos nodarbinātības, nabadzības 
novēršanas un izceļošanas no laukiem jomā; līdz ar to prasa uzlabot profesionālās 
izglītības iespējas lauku apgabalos, lai atbalstītu uzņēmumu attīstību;

9. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība jaunajām dalībvalstīm, jo pārejas periodā uz tirgus 
ekonomiku šīs valstis ir piedzīvojušas ievērojamas migrācijas plūsmas uz laukiem, un šī 
tendence nākotnē varētu mainīties, šādi padziļinot nabadzības problēmas ne tikai laukos, 
bet arī pilsētu centros;

10. uzsver, ka zemais iedzīvotāju blīvums laukos un līdz ar to lauku iedzīvotāju vājā ietekme 
vēlēšanās arī ietekmē politisko izvēli; atzīmē arī, ka profesionālās integrācijas jomā tiek 
veicināta specializācija, kas nav īpaši saderīga ar darbību daudzveidību un lauku apvidos 
rada nedrošību darba jomā; no otras puses, uzsver, ka ir vairāk jāatbalsta jaunie 
lauksaimnieki, lai cīnītos pret neauglīgu platību rašanos laukos;

11. uzsver, ka ir jānodrošina lauku teritoriju attīstībai paredzēto līdzekļu sadale un 
papildināmība, lai tos saņemtu saistībā ar reģionālo politiku vai KLP; 

12. uzsver, ka ir būtiski aizsargāt tradicionālos lauksaimniecības veidus, piemēram, mazās 
saimniecības, kas atbalsta lauku kopienu kohēziju attālos reģionos;

13. uzsver, ka ir nepieciešams pastiprināt palīdzību lauksaimnieku asociācijām, 
kooperatīviem, vīndaru kooperatīviem un citām amatniecības organizācijām, kā arī citām 
darbībām, kas papildina lauksaimniecību, tā, lai veicinātu produkcijas noietu un izveidotu 
tuvumā tirgus un nostiprinātu ražotāju un patērētāju kontaktus.
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