
AD\738815LV.doc PE406.045v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2008/2100(INI)

11.9.2008

ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Reģionālās attīstības komitejai

par kohēzijas politikas papildināšanu un saskaņošanu ar lauku attīstības 
pasākumiem
(2008/2100(INI))

Atzinumu sagatavoja: Bernadette Bourzai



PE406.045v02-00 2/6 AD\738815LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\738815LV.doc 3/6 PE406.045v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka, piešķirot struktūrfondus saistībā ar Lisabonas stratēģijas mērķiem plānošanas 
laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam, ir jāņem vērā reģionu īpatnības, jo citādi tas 
varētu negatīvi atsaukties uz teritoriālās kohēzijas un reģionālo atšķirību mazināšanas 
mērķiem;

2. uzsver, ka lauku attīstības politikai ir jāiet kopsolī ar kopējās lauksaimniecības politikas 
iniciatīvām un tās jāpapildina, ņemot vērā tās vispārējos mērķus, piemēram, 
lauksaimnieciskās ražošanas un ar to saistīto ieņēmumu palielināšanu, tirgus stabilizāciju, 
pārtikas piegādes drošumu un pārtikas pietiekamību; 

3. uzsver, ka lauku teritorijām varētu būt grūti pielāgoties šim jaunajam reģionālās politikas 
virzienam to īpašo pazīmju dēļ, – te jāmin iedzīvotāju novecošana, apgrūtināta piekļuve 
sakarā ar nepietiekamiem komunikāciju un transporta tīkliem, nepārtraukta lauku 
iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētām, zemāks lauku iedzīvotāju kvalifikācijas līmenis, 
infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu trūkums, lauku ekonomikas dalībnieku 
aktivitāšu daudzveidība, kā arī tehnoloģiju trūkums, kas traucē īstenot projektus un 
izveidot ekselences centrus, kuri apvienotu uzņēmumus un izglītības un pētniecības 
iestādes;

4. šajā sakarībā atgādina, ka visiem reģioniem Eiropas Savienībā vajadzētu principā būt 
vienām un tām pašām attīstības iespējām, lai izvairītos no visnelabvēlīgāko rajonu 
turpmākas teritoriālas atstumtības;

5. uzsver, ka daudzos lauku rajonos īpaši jauniešiem un sievietēm ir ierobežotas attīstības 
iespējas sakarā ar grūtībām piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem, darbavietu trūkumu 
un vecuma piramīdu;

6. uzsver, ka atsevišķos reģionos dažiem lauksaimnieciskās ražošanas veidiem nav 
alternatīvu un tie ir bieži jāatbalsta par katru cenu sakarā ar vides un reģionālās politikas 
apsvērumiem, jo īpaši attālos un kalnainos lauksaimniecības rajonos, kur rodas daudz 
neauglīgu platību;

7. atgādina, ka 2001. gada 15. un 16. jūnija Gēteborgas Eiropadome paplašināja Lisabonas 
mērķus saistībā ar ilgtspējas un kohēzijas jēdzienu un ka lauku attīstības politikā ir tieši 
paredzēta ilgtspējīga lauksaimniecība, ar lauksaimniecību nesaistītu lauku darbību 
saglabāšana, vietējās attīstības potenciālu palielināšana, vides aizsardzība, līdzsvarota 
teritoriālā attīstība, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstība;

8. uzsver, ka ilgtspējīga un līdzsvarota reģionālā attīstība var būt veiksmīga tikai gadījumā, 
ja mijiedarbība starp lauku un pilsētu rajoniem, piemēram, izglītības, integrācijas, pārtikas 
piegādes, atkritumu pārstrādes, energopatēriņa un vides aizsardzības jomā pamatojas uz 
līdzsvarotu lauku un pilsētu teritoriju interešu pārstāvību; uzsver arī, ka tādēļ ir jāparedz 
speciālas programmas attiecībām starp lauku un pilsētu rajoniem;
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9. uzskata, ka turpmākai lauku problēmu risināšanai ir nepieciešama līdzsvarota attīstības 
politika, kurā būtu iesaistīti visi sabiedriskie un ekonomiskie dalībnieki, ieskaitot mazos 
un mikrouzņēmumus ražošanas un pakalpojumu nozarēs, ņemot vērā šo uzņēmumu 
nozīmi teritoriju integrētā attīstībā;

10. uzskata, ka attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm lauku attīstības politikas mērķis ir uzlabot 
lauksaimniecības efektivitāti un samazināt plaisu ekonomiskajā attīstībā starp lauku un 
pilsētu rajoniem, atbalstot arī ar lauksaimniecību nesaistītas darbības, un šo mērķi var 
sasniegt, izmantojot struktūrfondus;

11. uzskata, ka Eiropas Savienības loma īpaši jaunajās dalībvalstīs ir veicināt 
lauksaimniecības restrukturēšanu, ilgtspējīgu ekonomisko un sabiedrisko attīstību, kā arī 
līdzsvarotas attiecības starp lauku un pilsētu rajoniem;

12. atzinīgi vērtē mērķus, ko izvirzīja Otrajā Eiropas konferencē par lauku attīstību, kura 
notika 2003. gadā Zalcburgā, bet pauž nožēlu, ka pēdējos finanšu plānos ir būtiski 
samazināts finansējums KLP otrajā pīlārā un līdz ar to pieaug risks, ka starp 
lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju izveidosies plaisa;

13. uzskata, ka jaunajās dalībvalstīs lauksaimniecības struktūru konsolidācijai otro pīlāru 
vajadzētu pastiprināt, nevis pārnesot uz to līdzekļus, kas piešķirti pirmajā pīlārā, bet gan 
lauku attīstības programmām izmantojot līdzekļus no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda; 

14. iesaka Komisijai veikt novērtējumu visiem instrumentiem, ko izmanto Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmu finanšu izmantošanai un izpildei 
reģionos, lai pārbaudītu, vai, piešķirot līdzekļus, notiek pēc iespējas efektīvāka lauku 
teritoriju attīstība;

15. atkārto Parlamenta aicinājumu detalizēti izanalizēt atbalstu, ko saņem dažādi uzņēmēji ar
lauksaimniecību saistītos vai nesaistītos lauku rajonos, un iegūtos rezultātus, jo īpaši 
attiecībā uz darbavietu radīšanu un saglabāšanu; atkārtoti aicina Komisiju veikt detalizētu 
pētījumu pa reģioniem, kas ļautu noskaidrot šo uzņēmēju atbalsta prasības, lai noteiktu 
jaunu un saskaņotu politiku lauku rajoniem;

16. uzskata, ka ir jāpastiprina pārvaldība un partnerattiecības, veicinot ciešāku koordināciju 
starp valsts iestādēm un visiem ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem Eiropas, valsts 
un vietējā līmenī, lai noteiktu, īstenotu un uzraudzītu vietējo lauku politiku;

17. ierosina, sākot ar finanšu periodu, kas sāksies 2014. gadā, veikt pasākumus, lai 
struktūrfondi būtu labāk pielāgoti lauku rajonu interesēm un lai atbalsta politika KLP otrā 
pīlāra ietvaros neaprobežotos tikai ar lauksaimniecības nozari un tiktu pārveidota par 
integrētu lauku politiku; aicina īstenot ciešāku sinerģiju starp KLP un kohēzijas politiku; 
atzīst vajadzību pēc šo divu politiku labākas koordinēšanas, lai veicinātu sinerģiju un 
komplementaritāti starp reģionālo politiku un lauku attīstības politiku, veicinot pilnīgu un 
integrētu šo politiku mērķu īstenošanu;

18. norāda uz vajadzību izstrādāt saskaņotu ilgtermiņa lauku attīstības stratēģiju, lai veicinātu 
pēc iespējas veiksmīgāku un efektīvāku visa pieejamā finansējuma izmantošanu;
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19. aicina Komisiju līdz 2011. gadam KLP „veselības pārbaudes” ietvaros izveidot augsta 
līmeņa darba grupu, kas izvirzītu priekšlikumus, lai nodrošinātu nākotni lauku ekonomikai 
un visiem lauku rajonu iedzīvotājiem pēc 2013. gada.
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