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ĪSS PAMATOJUMS

Šī priekšlikuma mērķis ir pastiprināt ES lauku attīstības politiku un vienkāršot tās ieviešanu, 
aizstājot bijušo lauku attīstības programmu daudzveidību ar vienu finansēšanas un 
programmēšanas dokumentu: Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA).

Sastādītāja sagaida, ka priekšlikums stiprinās Lauku attīstību, un tic, ka lauku attīstības lomai 
ir jāpiegriež lielāka vērība, sekmējot līdzsvarotu reģionālo attīstību un reģionālo un valsts 
izaugsmi Lisabonas procesa un Gēteborgas secinājumu kontekstā. 

Pāreja uz lauku attīstības politikas vienkāršošanu, pakļaujot to vienotam finansēšanas un 
programmēšanas tīklam, ir ļoti pozitīva. Tomēr ir jānodrošina tas, ka vienkāršošanas process 
tiek pielietots visos posmos.

Lauku attīstības politikas ieviešanai nepieciešams adekvāts finansējums un jebkāds 
samazinājums piedāvātajā finansējumā lauku attīstībai negatīvi ietekmēs lauku apvidus 
sasniegt ekonomisku izaugsmi, tādējādi atturot šos apvidus no efektīvas Lisabonas procesa 
veicināšanas.

Jāiegaumē, ka ES lauksaimnieki konkurē pasaules tirgū, kur daži no mūsu sāncenšiem 
neuzsver dzīvnieku labklājību, drošības standartus un pārtikas ražošanas vidi tā, kā mēs to 
darām E.S. Tādēļ lauku attīstībai ir jāpiešķir adekvāts finansējums, lai nodrošinātu pārtikas 
ražošanas realizēšanu pēc ilgspējīgiem principiem.

Pieprasījums pēc patiesi ieinteresētās puses konsultācijas un līdzdalības sagatavot Lauku 
attīstības stratēģijas un politiku ir sagaidāms.

Sastādītāja iesaka elastīgu pieeju Valsts un ES mērogā, veidojot Lauku attīstības stratēģijas, 
lai nodrošinātu to, ka vietējās un reģionālās programmas var adekvāti veicināt lauku apvidu 
attīstību, piemērojot gatavas iniciatīvas, kuras radušās konsultācijas laikā ar patiesi 
ieinteresēto pusi.

Pamudinoši ir tas, ka priekšlikums norāda uz Lauksaimniecības un dzīves kvalitātes 
diversifikāciju lauku apvidos kā vienu no trīs jaunās Lauku attīstības politikas prioritārajām 
asīm. Šī ass var kļūt par attīstības dzinēju daudzos lauku apvidos un, ja tā tiek pareizi īstenota, 
tai varētu piemist multiplikatora efekts, radot jaunas darba vietu, dažādojot nodarbošanos, 
radot pievienoto vērtību produktiem un attīstības šablonus, kas balstīti uz apgriezto metodi. 
Konkrēta uzmanība būtu jāvelta sociālā kapitāla radīšanai, jo īpaši jaunatnes kapitālam, jo tas 
spēlēs nozīmīgu lomu lauku apvidu ilgspējīgā attīstībā.

Lauku attīstības politikai jāatbalsta ilgspējīgu ārpus saimniecības darbu radīšana, kas, saskaņā 
ar Reģionālo un Kohēzijas politiku, atradīsies aizsniedzamā, ērtā attālumā no strādnieku 
mājām.

Augstu novērtēts ir tas, ka katra programma ietver noteiktu Kopienas lauku attīstības 
iniciatīvu (turpmāk – LEADER), lai finansētu vietējās attīstības grupu vietējās attīstības 
stratēģiju ieviešanu, kas balstās uz 3 tematiskām asīm. Taču 3% izpildes fonds, kas piesaistīts 
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LEADER, vajadzētu būt iekļauties minimālajā summā, kas piešķirta LEADER.

Minimāla budžeta piešķiršana katrai no 3 asīm atspoguļo līdzsvaru starp trijām asīm, tomēr, 
pieļaujot pietiekošu elastību Vietējā/Reģionālā/Valsts līmenī, iespējams izveidot programmas 
atbilstošas vietējām/reģionālām/valsts vajadzībām.

Diemžēl pietiekošs daudzums atskaišu nav iegūts no ļoti daudz cilvēkiem, kas katru gadu 
pamet lauksaimniecību, vai, kas ir iesaistīti lauksaimniecībā uz pus slodzi. Vajadzētu ieviest 
atbilstošas apmācības un pārkvalificēšanās iespējas, lai dotu šiem cilvēkiem pieeju cita veida 
darbiem viņu vietējos apvidos.

Turklāt pastāv bažas, ka tiks pārdefinēts kritērijs Valsts mazāk labvēlīgajiem apvidiem, 
neņemot vērā daudzus citus faktorus, kas sekmē nepilnības, piem., perifērais novietojums, 
sociālekonomiskie faktori, utt.

Būtu lietderīgi apsvērt pārejas perioda izveidošanu, lai piešķirtu lauksaimniekiem palīdzību 
apvidos, kuri vairs nebūs piemēroti atbalstam.

Turklāt subsīdijas mežu stādīšanai, fermu mežu prēmiju samazināšana un prēmiju laika sprīža 
samazināšana būtu jāvada ar piesardzību, jo tas var novest pie apmežošanas pazemināšanas un 
mežsaimniecība vairs netiks skatīta kā dzīvotspējīga uzņēmējdarbība lauksaimniecībā. Tas arī 
ietekmēs citas lietas, piem., tādu iznākumu kā bezdarbs meža industrijā - kas būs īpaši spēcīgs 
lauku apvidos, būs pazaudētas iespējas sekvestrēt ogles, utt.

Ir iespējams, ka kompensācijas izmaksas lauksaimniekiem un mežu 
īpašniekiem/apsaimniekotājiem ir izveidotas ienākumu atteikšanai un vērtība cieta (?) 
iecirkņu tīklu ieviešanas dēļ. Tomēr ir nepieciešams atsevišķs finansu instruments Dabai 
2000. Pastāv iespēja, ka Dabas 2000 mērķi netiek sasniegti neadekvāta finansējuma dēļ.

Visbeidzot sastādītāja ierosina, ka pārējā sabiedrības politikām ir jābūt "lauku pārbaudītām" 
t.i., apliecinot, ka tās nav pretrunā ar lauku attīstības politiku, un, kur patiešām vajadzīgs, tās 
aktīvi sekmē lauku attīstības mērķus.
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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju kā 
atbildīgo komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
10. apsvērums 

(10) Lauku attīstības programmēšanai ir 
jāatbilst sabiedrības un valsts prioritātēm un 
jāpapildina citas sabiedrības politikas, 
sevišķi Lauksaimniecības tirgus politiku, 
kohēzijas politiku un kopējās zvejniecības 
politiku.

(10) Lauku attīstības programmēšanai ir 
jāatbilst sabiedrības un valsts prioritātēm un 
jāpapildina citas sabiedrības politikas, 
sevišķi Lauksaimniecības tirgus politiku, 
Kohēzijas politiku, sociālās iekļaušanas un 
diskriminācijas nepieļaušanas un Kopējo
zvejniecības politiku.

Pamatojums

Ir nepieciešamība saistīt Lauku attīstības politiku ar sociālo politiku sociālās iekļaušanas un 
ne diskriminācijas jomās.

Grozījums Nr. 2
55. apsvērums 

(55) Veicināt apvienotu un novatorisku 
pieeju, 3% no apropriācijām, kas piešķirtas 
Dalību valstīm jāievieto Sabiedrības 
rezervēs LEADER pieejai.

svītrots

Pamatojums

Šādas nozīmīgas budžeta daļas aizturēšanas koncepcija padarītu LEADER programmas 
stratēģisko plānošanu daudz sarežģītāku un mudinātu LEADER programmām dot priekšroku 
īslaicīgiem “ātrās nokārtošanas” atrisinājumiem uz stratēģiskāka un noturīgāka vidēja un 

ilgtermiņa ierosinājumu rēķina.

  
1 Nav vēl publicēts OV.
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Grozījums Nr. 3
Apsvērums 66

(66) Sabiedrības rezerve LEADER pieejai 
ir jāpiešķir ņemot vērā programmu 
izpildījumu šai ziņā. Attiecīgi šai 
piešķiršanai ir jānosaka kritērijs.

svītrots

Pamatojums

Tas pats, kas grozījumā Nr. 1.

Grozījums Nr. 4
3. pants

Fonds veicina ilgtspējīgu lauku attīstību
viscaur sabiedrībā komplementārā kārtībā 
Kopējās lauksaimniecības politikas tirgus un 
ienākumu pabalstu politikai, kohēzijas 
politikai un Kopējās zvejniecības politikai.

Fonds veicina ilgtspējīgu lauku attīstību 
viscaur sabiedrībā komplementārā kārtībā 
Kopējās lauksaimniecības politikas tirgus un 
ienākumu pabalstu politikai, kohēzijas 
politikai, sociālās iekļaušanas un 
diskriminācijas nepieļaušanas politikai un 
Kopējās zvejniecības politikai.

Pamatojums

Ir svarīgi saistīt Lauku attīstības politiku ar Sabiedrības politiku sociālās iekļaušanas un 
diskriminācijas nepieļaušanas jomā.

Grozījums Nr. 5
6. panta 1 punkta (c) apakšpunkts

(c) jebkuras citas civilās sabiedrības 
pārstāvošās organizācijas, nevalstiskās
organizācijas (it īpaši vides), organizācijas 
un grupas atbildīgas par vīriešu un sieviešu 
vienlīdzības veicināšanu.

(c) jebkuras citas civilās sabiedrības 
pārstāvošās organizācijas, nevalstiskās 
organizācijas (it īpaši vides), organizācijas 
un grupas atbildīgas par vīriešu un sieviešu 
vienlīdzības veicināšanu un ir cīņā pret 
diskrimināciju balstoties uz Līguma 13. 
pantu.

Pamatojums

Nodrošināt visu diskrimināciju formu vērā ņemšanu.
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Grozījums Nr. 6
8.panta 1.punkts

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāveicina 
vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm 
visās dažādajās programmas ieviešanas 
sfērās. 

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāveicina 
vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un 
diskrimināciju nepieļaušanu balstoties uz 
Līguma 13.  pantu visās dažādajās 
programmas ieviešanas sfērās.

Pamatojums

Vajadzība pēc diskriminācijas nepieļaušanas politikas, lai aptvertu visas kategorijas, ne tikai 
dzimuma.

Grozījums Nr. 7
17. panta 1. punkts

1. Lauku attīstības programmām ir jābūt 
dalībvalsts izveidotām sekojot ciešai 
sadarbībai ar partneriem, par ko runāts 6. 
pantā.

1. Lauku attīstības programmām ir jābūt 
dalībvalsts izveidotām sekojot ciešai 
sadarbībai ar partneriem, par ko runāts 6. 
pantā. Katrai dalībvalstij jāizstrādā un 
jāpublicē konsultācijas plāns un pēc tam 
jāziņo par konsultācijas procesa raksturu 
un iznākumiem.

Pamatojums

Ir jābūt ekstensīvam un skaidram konsultācijas procesam.

Grozījums Nr. 8
19. panta (c) un (iii) daļas

(iii) atbalstot ražotāju grupas informācijas un 
veicināšanas pasākumos produktiem, kas ir 
zem pārtikas kvalitātes shēmām;

(iii) atbalstot kooperatīvu/ražotāju grupas 
informācijas un veicināšanas pasākumos 
produktiem, kas ir zem pārtikas kvalitātes 
shēmām;

Pamatojums

Kooperatīviem ir ilga un efektīva loma reģionālajā attīstībā un tādēļ viņu lomu ir jāatbalsta.



PE 355.448v01-00 8/12 PA\557814LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 9
34. panta (a) un (v a) daļas (jaunas)

(va) atbalsts retu sugu mājlopu, kas atrasti 
īpašos reģionos, saglabāšanai.

Pamatojums

Tas ir svarīgi kā būtisks vērtības mērs gan no vides, gan sugu saglabāšanas perspektīvas.

Grozījums Nr. 10
37. pants, 4. punkts, 1. apakšpunkts a daļa (jauna)

Lai iedrošinātu atsākšanu, 
nelabvēlīgajos apvidos, norēķini var 
pieaugt līdz 20 %. 

Pamatojums

Norādot uz agrovides līgumiem par lauku pārzināšanu, ir būtiski turpināt iedrošināt 
līdzdalību šādos līgumos.

Grozījums Nr. 11
49.panta a un (iv a) daļas (jaunas)

(iv a) atbalsts lielākai sieviešu līdzdalībai 
lauku ekonomikā;

Pamatojums

Sievietes pilda svarīgu lomu lauku ekonomikas diversifikācijā, bet bieži viņas sastopas ar 
noteiktām problēmām, tādām, kā limitēta piekļūšana kapitālam. Šis labojums atbalsta 
pasākumus, kas novērš šos apstākļus.

Grozījums Nr. 12
49. panta a un (iv b) daļas (jaunas)

(ivb) atbalsts informācijas sabiedrības 
attīstībai.
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Pamatojums

Informācijas sabiedrība ir vitāli svarīga lauku ekonomikas diversifikācijā sastāvdaļa, bet 
daudziem lauku apvidiem nav pieejamas platjoslu pieslēgums, satelītu komunikācijas, utt. Šī 
regula var līdzēt izveidot tiltu pāri digitālai plaisai un palīdzēt veidot lauku apvidus 
pievilcīgākus jauniem biznesiem un atļaut esošajiem biznesiem ieiet jaunos tirgos, tā palīdzot 
nodrošināt to dzīvotspēju.

Grozījums Nr. 13
49. panta (b) un (i) daļas 

(i) būtiski pakalpojumi ekonomikai un lauku 
iedzīvotājiem,

(i) būtiski pakalpojumi ekonomikai un lauku 
iedzīvotājiem, ko vajadzētu atbalstīt, 
ieskaitot lauku transportu un tādas 
infrastruktūras, kā ceļi, ūdens apgāde, 
atkritumu likvidēšana un enerģijas apgāde,

Pamatojums

Lauku transports mazapdzīvotos apvidos ir būtisks pakalpojums un tam ir jābūt subsidētam 
jebkurā lauku attīstības programmā.

Bez konkurējošas infrastruktūras nav iespējama līdzsvarota reģionālā un lauku attīstība.

Grozījums Nr. 14
52. panta (c a) daļa (jauna)

(ca) speciālas arodapmācības tūrisma 
sektoru apvidos, tādas kā pircēju 
apkalpošana un produkcijas attīstība.

Pamatojums
Lauku apvidi var piedāvāt dabas mantojumu un citas piesaistes. Taču vietējā tūrisma 
industrijas spēja lietot šīs piesaistes noturīgā veidā un nodrošināt tūristu ar augstas kvalitātes 
pieredzi bieži vien ir sliktas apkalpes pasniegšanas un/vai nepiemērotu produktu attīstības 
kavēta. Kamēr 56. pants atsaucas uz “arodapmācību”, ir būtiski, ka konkrēta atsauksme uz 
apmācību ir sniegta tūrisma mērogā. 

Grozījums Nr. 15
58. Pants

Mērogus, kas minēti 49. pantā, ir jāievieš, 
vēlams, vienotus visām vietējās attīstības 
stratēģijām.

Mērogus, kas minēti 49. pantā, ir jāievieš, 
vēlams, vienotus visām vietējās attīstības 
stratēģijām ar vietējo autoritāšu aktīvu 
iesaistīšanos.
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Pamatojums

Nodrošinot vietējo autoritāšu aktīvu iesaistīšanos ELFLA, tas nodrošinās visaptverošāku un 
saskaņotāku pieeju attīstībai daudzos lauku apvidos. 

Grozījums Nr. 16
66. pants

Vismaz 7% no kopējā Fonda ieguldījuma 
programmā ir jābūt rezervētiem prioritārās 
LEADER ieviešanai.

Vismaz 10% no kopējā Fonda ieguldījuma 
programmā ir jābūt rezervētiem prioritārās 
LEADER ieviešanai.

Pamatojums

Piešķirt apbalvojumu -3% finansējumu “vislabākajai” LEADER veida programmai nebūs 
izdevīgi, jo tas var veicināt īslaicīgas programmas un “ātros” risinājumus, lai drīzāk piekļūtu 
lielākam finansējumam, nekā apvienotu stratēģisku pieeju Lauku attīstībai.

Grozījums Nr. 17
67.panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Pēc dalībvalstu iniciatīvas, katrai lauku 
attīstības programmai Fonds var finansēt 
tādas programmas atbalsta darbības kā 
sagatavošanu, vadību, pārraudzību, 
izvērtēšanu, informācijas sniegšanu un 
kontroli.

2. Pēc dalībvalstu iniciatīvas, katrai lauku 
attīstības programmai Fonds var finansēt 
tādas programmas atbalsta darbības kā 
sagatavošanu, vadību, pārraudzību, 
izvērtēšanu, informācijas sniegšanu un 
kontroli, un tādejādi atbalstīt 
partnerattiecību locekļu līdzdalību, īpaši 
civilās sabiedrības un nevalstiskās 
organizācijas.

Pamatojums

Ir vajadzīgs nodrošināt civilās sabiedrības un nevalstisko organizāciju līdzdalību šo finanšu 
izmantošanā.

Grozījums Nr. 18
68. panta 1. punkts

Eiropas tīkls lauku attīstībai nacionālo tīklu 
izveidei, organizācijām un administrācijām, 
kas ir aktīvas lauku apvidu attīstības jomā 
Kopienas līmenī, ir jāievieš saskaņā ar 67. 
panta 1. punktu.

Eiropas tīkls lauku attīstībai nacionālo tīklu 
izveidei, organizācijām un administrācijām, 
kas ir aktīvas lauku apvidu attīstības jomā 
Kopienas līmenī, ir nekavējoties jāievieš 
saskaņā ar 67. panta 1. punktu.
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Pamatojums

Nedrīkst atkārtoties programmēšanas pēdējā perioda kavējumi, veidojot daudzus attiecīgo 
valstu LEADER, LEADER + un LEADER II tīklus. 

Grozījums Nr. 19
69. panta 1. punkts

1. katrai dalībvalstij ir jāizveido valsts lauku 
tīkls, kurš sapulcē visas organizācijas un 
administrācijas, kas iesaistītas lauku 
attīstībā.

1. katrai dalībvalstij nekavējoties ir jāizveido 
valsts lauku tīkls, kurš sapulcē visas 
organizācijas un administrācijas, kas 
iesaistītas lauku attīstībā.

Pamatojums

Veidojot nacionālos tīklus, kavējumi nedrīkst atkārtoties .

Grozījums Nr. 20
77. panta 1. punkta (a) apakšpunkts

(a) nodrošināt, ka finansēšanai ir izvēlēti 
darbi saskaņā ar lauku attīstības programmai 
piemēroto kritēriju un, ka tie atbilst visam to 
izpildīšanas laikam ar piemērotu komiteju 
un valsts likumu un komitejas politiku;

(a nodrošināt, ka finansēšanai ir izvēlēti 
darbi saskaņā ar lauku attīstības programmai 
piemēroto kritēriju un, ka tie atbilst visam to 
izpildīšanas laikam ar piemērotu komiteju 
un valsts likumu un komitejas politiku; šiem 
pielietojamiem komitejas un valsts 
likumiem nevajadzētu būt pārāk spiedīgiem 
un ir jāpieļauj zināma elastība, kas 
nepārkāpj ES norādījumus.

Pamatojums

Elastības trūkums var kavēt vērtīgus projektus.

Grozījums Nr. 21
81. panta 1. punkta 3. apakšpunkts (jauns)

Jāpieliek visi spēki, lai jebkuros 
dokumentos tiktu lietota vienkārša un tieša 
valoda, lai nodrošinātu to, ka visi 
pārraudzības procesā iesaistītie var sniegt 
efektīvu ieguldījumu.

Pamatojums

Kā uzraudzības komiteju locekļiem tas nodrošinās efektīvāku līdzdalību, labāku spēju ieguldīt 
procesā.
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Grozījums Nr. 22
92. pants

Kopienas rezerve prioritārajai LEADER
Rezervei piešķirtā summa, par ko runāts 

70. panta 2. punktā ir jāizmanto, lai 
atbalstītu LEADER pieejas īstenošanu 
programmās.
2. LEADER pieejas īstenošana ir jāizvērtē 
pamatojoties uz mērķa kritēriju ieskaitot:
(a) LEADER pieejai doto priekšroku,
(b) LEADER pieejas teritoriālais segums,
(c) sasniegtā pakāpe ieviešot prioritāro 
LEADER,
(d)finanšu struktūras ietekme uz privāto 
kapitālu,
(e) ceturkšņa izvērtējuma rezultāti.

svītrots

Pamatojums

Sastādītāja neatbalsta LEADER rezerves fonda izveidošanu.
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