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Struktūrpolitikas reforma 2007.–2013. gadam izmainīja finansēšanas kārtību un atbalsta 
līdzekļu piešķiršanas principus, kas noteikti saskaņā ar šo politiku.

Svarīgs pavērsiens šajā politikā bija jaunā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) izveidošana tiešā saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).

Ja 2000.–2006. gada finanšu plāns lauku attīstības finansējumu piesaistīja struktūrfondiem un 
kohēzijas politikai, atdalot to no KLP finansējuma, tad saskaņā ar jauno 2007.–2013. gada 
finanšu sistēmu ELFLA veido daļu no asignējumiem, kas piesaistīti KLP, un tādējādi ir 
atdalīts no kohēzijas politikas.

Likumdevēju mērķis, nodalot ELFLA no citiem struktūrfondiem un piesaistot to KLP, bija 
atvieglot šī finansēšanas veida izmantošanu, kā arī atvieglot integrētas pieejas lauku apvidiem
pieņemšanu.

Tomēr šo pārmaiņu panākumu atslēga bija dažādo fondu, īpaši Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF), Kohēzijas fonda (KF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) sniegtā finansiālā 
atbalsta adekvāta saskaņošana un to papildināmība. 

Pēc šo pārmaiņu ieviešanas radās jautājums par to, vai šī nodalīšana patiešām veicinājusi
pieejamo finanšu līdzekļu efektīvāku izmantošanu.

Kopējās lauksaimniecības politikas piesaiste lauku attīstības finansējumam tikai rada 
šķietamību, ka budžeta veidošana ir padarīta vienkāršāka. Patiesībā tas nozīmē
nelauksaimniecības finansējuma nodalīšanu no kohēzijas politikas darbības jomas, kā 
arī plašākas reģionālās attīstības izredzes, tādējādi palīdzot izvairīties gan no vienādu 
mērķu pārklāšanās (piem., vides aizsardzībā un izglītībā), gan no to atstāšanas novārtā 
abās jomās.

Tādēļ pastāv risks, ka, ņemot vērā esošos budžeta ierobežojumus, ERAF pieejamais 
finansējums lielā mērā tiks izmantots, lai paaugstinātu ekonomikas konkurētspēju lielpilsētās 
vai dinamiskākajos reģionos, kamēr ELFLA finansējums tiks tieši koncentrēts 
lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Šajā gadījumā var rasties situācija, kad atbalstu nelauksaimnieciskām darbībām un MVU 
attīstībai lauku apvidos piešķir abi fondi, bet to nenosedz neviens no fondiem.

Varētu arī pietrūkt finansējuma līdzekļu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai un 
investīcijām lauku apvidu infrastruktūrā, kur arī Kohēzijas fondam paredzēts dot savu 
ieguldījumu.

Šajā saistībā ir kļuvis sevišķi svarīgi valstu un reģionu līmenī izveidot jaunu pārredzamu 
ilgtermiņa lauku attīstības stratēģiju, lai varētu noteikt lauku attīstības prioritātes un mērķus 
un piemērot tiem dažādus finansējuma avotus.

Tomēr otrā pīlāra savienošana ar kohēzijas politikas pasākumiem prasīs ciešu darbību 
koordināciju valstu līmenī.

Turklāt jāpārbauda papildu faktori, kas ietekmē attīstību un lauku attīstības finansēšanas 
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līdzekļus.

1. Vēl ar jebkādu precizitāti jādefinē tas, kas veido lauku apvidu. Tas nozīmē, ka, runājot 
par lauku attīstību, būtiski ir domāt par to, kā lauku apvidus var definēt, ņemot vērā to
īpatnības un attīstības mērķus. 

Tradicionāli lauku apvidi no pilsētām var atšķirties ar zemāku iedzīvotāju blīvumu, 
atšķirīgu nodarbinātības struktūru, zemāku ienākumu līmeni un sliktāku piekļuvi 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Raugoties no teritoriālās kohēzijas skatījuma, zemāks 
iedzīvotāju blīvums nevar būt izšķirošais raksturojums.

Viens no Eiropas Savienības attīstības mērķiem ir sociālo struktūru, arī nodarbinātības 
struktūru, modernizācija. Tātad teritoriālo kohēziju iespējams paaugstināt ar 
nodarbinātības struktūru izlīdzināšanu starp lauku apvidiem un pilsētām. Tādēļ 
ienākumu līmenis un piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem ir teritoriālās 
kohēzijas turpmākie svarīgākie uzdevumi, un tos visveiksmīgāk var atrisināt ar 
nelauksaimniecisko darbību atbalstu lauku apvidos. Tomēr nevajadzētu novirzīt 
lauku attīstības pasākumiem tos finanšu resursus, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem zemniekiem.

2. Būtiskas pārmaiņas Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politikā var sagaidīt 
dažu turpmāko gadu laikā. Pirmā izdevība veikt šīs pārmaiņas varētu būt KLP „veselības 
pārbaude”. Iepriekšējās diskusijās par KLP struktūru dominēja uzskats, ka šis
finansējums pastiprina ES ekonomikas dažādošanu, bet nepalielina tās konkurētspēju.
Eiropas Savienības pašreizējā finanšu politika daļēji pamato šo uzskatu, bet patiesībā viss
ir atkarīgs no tā, kā Eiropas Savienības finansējums tiek iztērēts. Īpaši lauku attīstības 
politikas mērķiem nevajag būt pretējiem Lisabonas mērķiem, ar nosacījumu, ka šī 
attīstība ir pamatota ar relatīvās konkurētspējas mehānismu (rentabilitātes palielināšanu)
piemērošanu, īpaši vietējās pārtikas ražošanas nozarē, kā arī infrastruktūras un tādu 
pakalpojumu attīstīšanā kā tūrisms, izglītība un vides aizsardzība.

3. Attiecībā uz ELFLA 2007.–2013. gada periodam ir noteiktas šādas prioritātes: 1. 
paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspēju; 2. uzlabot 
apkārtējo vidi un lauku vidi; 3. uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos un veicināt 
dažādošanu; 4. palielināt nodarbinātības un dažādošanas vietējās iespējas (LEADER
programma). Tomēr ir problēma, vai KLP otrajam pīlāram jāsaglabā savs
„politiski korektā” mehānisma statuss lauksaimniecības netiešam atbalstam. Vai 
finansējums jāvirza arī lauku atbalsta saņēmējiem ārpus lauksaimniecības 
nozares un saņēmējiem, kuri, paliekot dzīvot lauku apvidos, pārvietosies no 
lauksaimniecības nozares uz citām darbības jomām? Vai lauku attīstības
saglabāšana KLP darbības laukā nenozīmēs Eiropas Savienības iepriekšējās
finansēšanas kārtības atņemšanu zemniekiem?

4. Viens no galvenajiem strīda cēloņiem KLP debatēs būs tiešo maksājumu līmenis
lauksaimniecībai (pirmais pīlārs) un valstu līdzfinansējuma līmenis, ņemot vērā centienus 
saglabāt KLP Kopienas būtību. Jāapsver Komisijas ierosinājums samazināt tiešos
maksājumus lielajām zemnieku saimniecībām un nostiprināt KLP otro pīlāru, t.i., lauku 
attīstību, palielinot modulācijas koeficientu.
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5. Grūtības lauku attīstības politikas īstenošanā ir saistītas ar nozaru politisko nostādņu
nošķiršanu no teritoriālās kohēzijas politikas un abu politisko nostādņu ekonomisko 
aspektu nošķiršanu no sociālajiem aspektiem. Ar to var izskaidrot līdz šim esošo
acīmredzamo uzsvaru uz pienākumu sadalījumu nevis uz darbību koordinēšanu.
Tomēr koordinācijas mērķim ir jābūt precīzai kombinētās metodes nodrošināšanai 
finansējuma izmantošanā. Katrā dalībvalstī ir vairāki modeļi to darbību koordinēšanai, 
kuras attiecas uz finansējuma piešķiršanu lauku attīstības pasākumiem. Ir grūti prasīt, lai 
vienas valsts risinājumu izmantotu par paraugu citām valstīm. Liekas, ka politiskā griba
varētu būt daudz izlēmīgāka, lai nodrošinātu panākumus nekā tādu vai citādu
organizatorisko kārtību. 
Tādēļ piemērots risinājums Eiropas Savienības līmenī šajā sadarbības aspektā 
varētu būt atvērtās koordinēšanas metodes piemērošana. 

Tomēr ir skaidri jānorāda, ka lauku attīstības politikai ir milzīga ietekme uz teritoriālo 
kohēziju. Šī iemesla dēļ neliekas attaisnojama lauku attīstības pasākumu nodalīšana no 
kohēzijas un reģionālās attīstības politikas. Šī politika labāk nekā KLP spēj atbalstīt lauku 
attīstības nelauksaimnieciskos aspektus, piemēram, cilvēku pārkvalificēšanu darbam 
produktīvākās ekonomikas jomās.
Tomēr lauku attīstības politikas iekļaušana kohēzijas un reģionālās attīstības politikā būs 
iespējama vienīgi tādā gadījumā, ja lauku attīstība saņems adekvātu finansējumu un šis 
finansējums tiks izlietots saskaņā ar lauku apvidu prioritātēm.
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