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ĪSS PAMATOJUMS

Šis priekšlikums ir tūlītēja Eiropas Komisijas reakcija uz Eiropas Savienības Padomes 
2008. gada 11. decembrī pieņemtajā lēmumā izvirzītajām prasībām apstiprināt Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plānu, kurā paredzēti konkrēti pasākumi vairākās Kopienas un 
valstu interešu jomās, lai cīnītos ar ekonomisko un finanšu krīzi, kas Eiropas tirgos sākās 
2007. gadā.

Lauku attīstības nozarē Komisijas priekšlikums ir ieviest grozījumus Regulā (EK) 
Nr. 1698/2005, ņemot vērā Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna norādījumus.

Īpaši tas paredz piešķirt 1,5 miljardus eiro no Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA) visām 
dalībvalstīm lauku attīstībai, lai attīstītu pieeju platjoslas internetam lauku apvidos un 
nostiprinātu jaunos mērķus, kas noteikti sakarā ar kopējās lauksaimniecības politikas 
2003. gada reformas vidusposma (klimata izmaiņas, atjaunojamā enerģija, ūdens resursu 
izmantošana, bioloģiskā daudzveidība) novērtējumu, kurš pabeigts 2008. gada novembrī.
Kopumā referents pilnībā atbalsta šo priekšlikumu, kas paredz pasākumus, kuri nekavējoties 
un pēc loģikas ieviesti, noteikti varēs palīdzēt uzlabot valstu ekonomiku un atgūt patērētāju 
uzticību sistēmai.

Tomēr, ņemot vērā steigu, kādā tika pieņemti tiesību akti un veikta plānošana Kopienas 
mērogā, referents uzskata par nepieciešamu ieviest dažus papildu elementus, kas varētu 
palīdzēt šos pasākumus tikpat steidzīgi ieviest dalībvalstīs.
Tāpēc piedāvātie grozījumi nodrošina, ka dalībvalstis nodod atbilstošu informāciju gan 
reģionālām iestādēm, lai nekavējoties ieviestu šos pasākumus lauku attīstībā, gan 
potenciālajiem saņēmējiem un ieinteresētajām pusēm saistībā ar lauku vides pasākumiem 
piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
Tāpat uzskata, ka jāuzsver nepieciešamība maksimāli izlietot līdzekļus pirmajos gados, kā 
iesaka Padome, saskaņā ar mērķi atveseļot ekonomiku visā Eiropas Savienības teritorijā, cerot 
izveidot procedūras, kas balstītas uz paātrināšanas un vienkāršošanas principiem.

Visbeidzot ar mērķi paaugstināt pārredzamību un informāciju par rezultātiem, kas panākti no 
2009. līdz 2011. gadam, un lai nodrošinātu atbilstošus instrumentus ELFLA un struktūrfondu 
finansēto pasākumu koordinācijai piešķirt infrastruktūru finansējumu platjoslas internetam, 
liek Eiropas Komisijai ieviest ikgadēju uzraudzības mehānismu, izveidojot Eiropas fonda 
lauku attīstības nodaļu, kas veltīta tikai šo pasākumu rezultātu novērtēšanai.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šo darbību īstenošanas steidzamība 
pieprasa izmantot principus, kuru pamatā 
ir procedūru paātrināšana un 
vienkāršošana, lai nodrošinātu, ka ar 
Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 
saistītie grozījumi ātri stātos spēkā, un lai 
garantētu to efektivitāti pašreizējā krīzes 
situācijā.
Šim nolūkam ar visaptverošām 
informācijas iniciatīvām jānodrošina
pienācīga informācijas sniegšana par šīs 
regulas pasākumiem vietējām iestādēm un 
līdzekļu potenciālajiem saņēmējiem 
dalībvalstīs.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātais grozījums iepazīstina ar steidzamību īstenot darbības, lai pieņemtu pasākumu, 
kam nepieciešams sniegt pienācīgu un laicīgu informāciju par jauno iniciatīvu potenciālajiem 
saņēmējiem, no vienas puses, un pieņemt paātrinātas un vienkāršotas īstenošanas procedūras 
(saistībā ar stingrajiem pasākumā noteiktajiem laika ierobežojumiem), no otras puses.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula 1698/2005
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

‘1. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru pārskata savu 
valsts stratēģisko plānu pēc tam, kad ir 
pārskatītas Kopienas stratēģiskās 

‘1. Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru pārskata savu 
valsts stratēģisko plānu pēc tam, kad ir 
pārskatītas Kopienas stratēģiskās 
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pamatnostādnes, kā norādīts 10. pantā” pamatnostādnes, kā norādīts 10. pantā, 
nodrošinot, ka reģionālās iestādes un 
potenciālie līdzekļu saņēmēji saņem 
pietiekamu informāciju.”

Or. it

Pamatojums

Grozījums pārvērš tiesību normā 1. grozījuma pirmo teikumu, kas saistīts ar pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula 1698/2005
16.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatītās lauku attīstības programmas, 
kas saistītas ar šajā punktā minētajām 
darbībām, iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
2009. gada 30. jūnijam.

Pārskatītās lauku attīstības programmas, 
kas saistītas ar šajā punktā minētajām 
darbībām un kuru pamatā (attiecībā uz 
darbību īstenošanu) ir ātruma un 
vienkāršošanas principi, iesniedz 
Komisijai vēlākais līdz 2009. gada 
30. jūnijam.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstīm atvēlēto īso laika periodu, lai grozītu valstu plānus, tiek pieprasīts 
visaptveroši un laikus informēt par jaunajiem tiesību aktiem, kā arī izmantot ātrākas un 
vienkāršotas procedūras gan izdevumiem, gan atskaišu sniegšanai.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b) apakšpunkts
Regula 1698/2005
69. pants – 5.a punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisijas gada ziņojumā par 
lauku attīstību ir jāietver nodaļa, kurā 
īpaši jāapskata to darbību uzraudzību, 
kuras ir saistītas ar 16.a panta 
g) apakšpunktā uzskaitītajām prioritātēm.

Or. it

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir radīt iespēju pēc paātrinātās līdzekļu sadales procedūras uzsākšanas 
pārliecināties, ka šāda procedūra tiek atbilstīgi izmantota arī līdzekļu izlietošanā. Grozījuma 
mērķis ir nodrošināt darbību pilnīgu efektivitāti un piemērotu instrumentu pieejamību 
vajadzīgajai saskaņošanai ar līdzīgām darbībām, kuras finansē struktūrfondi.
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