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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sanglaudos politikos papildymo kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimo su jomis
(2008/2100(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo nuostatas1, ir ypač į jo 9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginių gairių3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimą 2006/144/EB dėl kaimo plėtros 
Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis)4,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teritorinę darbotvarkę ir pirmąją ES Teritorinės 
darbotvarkės įgyvendinimo veiksmų programą,

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliosios knygos dėl teritorinės sanglaudos rengimą,

– atsižvelgdamas į Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklo tyrimą „Teritorijos 
virsmai, teritoriniai Europos scenarijai“,

– atsižvelgdama į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą apie regioninę plėtrą ir į Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi atsižvelgiant į šių vietovių ypatumus ir vystymosi tikslus dar nėra tiksliai 
nustatytos kaimo vietovių apibrėžties,

B. kadangi Europos Sąjungos kaimo vietovės įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi ir 
daugelyje Vakarų Europos valstybių šiose vietovėse augo gyventojų skaičius ir 
ekonomika, o naujose valstybėse narėse jose paprastai susiduriama su gyventojų 
išsikėlimu ir jų gyventojai ieško galimybių persikvalifikuoti,

C. kadangi vienas iš Sąjungos vystymosi siekių yra modernizuoti socialines struktūras, 
įskaitant užimtumo struktūrą,

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
2 OL L 277, 2005 10 21, p. 1.
3 OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
4 OL L 55, 2006 2 25, p. 20.
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D. kadangi išlyginus vienam gyventojui tenkančių pajamų skirtumą ir sujungus kaimo ir 
miesto vietovių užimtumo struktūras galima padidinti teritorinę sanglaudą,

E. kadangi infliacinė maisto produktų kainų tendencija sumažino paskatas riboti žemės ūkio 
produktų gamybą,

F. kadangi dėl 2007–2013 m. struktūrinės politikos reformos buvo pakeista fondų struktūra ir 
iš jų skiriamos paramos paskirstymo principai, o taip pat sukurtas naujas bendrąja žemės 
ūkio politika (BŽŪP) susijęs ir nuo sanglaudos politikos atskirtas Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP),

G. kadangi EŽŪFKP vykdomų veiksmų papildymas Bendrijos struktūrinių fondų lėšomis yra 
būtina jo sėkmės užtikrinimo sąlyga, t. y. tinkamas įvairių fondų, ypač Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo (SF) ir Europos socialinio fondo (ESF) paramos 
derinimas,

H. kadangi sukūrus EŽŪFKP ir atskyrus nežemės ūkio lėšas nuo sanglaudos politikos ir 
platesnės regioninės plėtros perspektyvos kai kurie tikslai (pvz., aplinkos apsauga ir 
švietimas) gali arba pasikartoti, arba paprasčiausiai jų gali būti nepaisoma,

I. kadangi dėl biudžeto apribojimų esama pavojaus, kad ERPF teikiamos lėšos galėtų būti 
daugiausiai naudojamos ekonomikos konkurencingumui didžiausiuose miestuose ar 
dinamiškiausiuose regionuose skatinti, kai tuo tarpu EŽŪFKP lėšos daugiausiai yra skirtos 
gerinti žemės ūkio konkurencingumą o išlaidos, skirtos remti ne žemės ūkio veiklą ir MVĮ 
vystymą kaimo vietovėse, atsidurtų šių dviejų fondų sandūroje ir nei vienas iš jų šių lėšų 
nepadengtų,

J. kadangi kaimo plėtros politikos tikslai neturi prieštarauti Lisabonos tikslams, jei ši plėtra 
remiasi atitinkamu konkurencingumo mechanizmu (su palyginti mažais kaštais susietas 
augantis pelningumas), ypač vietos maisto perdirbimo pramonėje ir plėtojant 
infrastruktūrą bei paslaugas, pvz., turizmą, švietimą, ar aplinkos apsaugą,

1. mano, kad tradiciniai kaimo vietoves atskirti nuo miesto vietovių naudojami kriterijai 
(mažesnis gyventojų tankis, skirtinga užimtumo struktūra, mažesnis pajamų lygis ir 
ribotas viešųjų paslaugų ir gėrybių prieinamumas) pateikia tik dalinį esamos padėties 
vaizdą; todėl mano, kad teritorinės sanglaudos požiūriu atskiriančia ypatybe turėtų būti ne 
mažesnis gyventojų tankis, o mažesnis vienam gyventojui tenkančių pajamų lygis;

2. yra įsitikinęs, kad atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos kaimo vietovės, užimančios iki 
80 % jos ploto, skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi, siekiant jų vystymosi reikėtų 
laikytis pritaikyto ir integruoto požiūrio;

3. yra įsitikinęs, kad siekiant gero kaimo plėtros politikos įgyvendinimo būtina atsižvelgti į 
regionų gamtinius išteklius ir ypatybes,

4. ragina valstybes nares ir regionines valdžios institucijas bendradarbiaujant su Komisija 
sukurti skaidrią ir ilgalaikę nacionalinio ir regioninio lygio kaimo plėtros strategiją, kad 
būtų galima aiškiai nustatyti kaimo plėtros prioritetus ir tikslus bei pritaikyti paramą iš 
įvairių šalinių, kurie taptų prieinami;
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5. mano, kad kaimo plėtros politika turi didelės įtakos teritorinei sanglaudai ir kad būtų 
tinkama susimąstyti, ar pagrįstas principas, kurio pagrindu kaimo plėtra atskiriama nuo 
sanglaudos politikos ir regioninės plėtros priemonių;

6. mano, kad kaimo plėtros politika galės būti integruota į sanglaudos politiką ir regioninės 
plėtros priemones tik tada, kai kaimo plėtrai nebus skirta tinkamų lėšų, jos bus 
naudojamos pagal kaimo vietovėms nustatytus prioritetus ir dėl jų nesumažės lėšos, 
skirtos tiesioginei žemės ūkio paramai;

7. ragina Komisiją pateikti tikslius EŽŪFKP ir Struktūrinių fondų naudojimo kaimo 
vietovėse duomenis ir patikrinti, ar atskyrus EŽŪFKP ir Struktūrinių fondus pagerėjo 
fondų naudojimo veiksmingumas kaimo vietovėse;

8. pažymi, kad pagrindiniai teritorinės sanglaudos iššūkiais išlieka vienam gyventojui 
tenkančių pajamų lygis ir prieiga prie viešųjų paslaugų ir gėrybių ir kad nežemės ūkio 
veiklos rėmimas kaimo vietovėse yra geriausias būdas šiems tikslams pasiekti;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai remti žmogiškojo kapitalo vystymo projektus, 
ypač pabrėžiant kaimo vietovių gyventojų persikvalifikavimo ir profesinio tobulėjimo 
perspektyvas;

10. pažymi mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį kaimo plėtrai ir jų indėlį į regioninę ir vietinę 
sanglaudą; ragina Komisiją, valstybes nares ir regionines valdžios institucijas kaimo 
vietovėse skatinti verslo dvasią, ypač panaikinat administracines ir teisines kliūtis;

11. pripažįsta, kad su kaimo plėtros politikos įgyvendinimu susiję sunkumai kyla dėl trikdžių 
tarp sektorių politikos ir sanglaudos politikos ir kiekvienai jų būdingos ekonominės ir 
socialinės plotmės, įvairių organizacinių kompetencijos paskirstymo modelių bei valstybių 
narių lygio veiksmų koordinacijos;

12. mano, kad kaimo plėtros finansavimo reformai būtina, kad Komisija iš pradžių atliktų 
išsamius BŽŪP politikos įtakos regioninei plėtrai teritorinės sanglaudos požiūriu 
vertinimo tyrimus ir kad remiantis regioninės politikos patirtimi būtų nustatyti įvairūs 
geros praktikos pavyzdžiai;

13. ragina Tarybą sušaukti bendrą žemės ūkio ir kaimo plėtros ministrų tarybą, kurioje būtų 
apsikeista nuomonėmis dėl geriausių kaimo plėtros priemonių koordinavimo būdų;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares vykdant kaimo plėtros politiką Bendrijos lygiu taikyti 
atvirą koordinavimo metodą;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl struktūrinės politikos reformos pakito fondų struktūra ir paramos lėšų, teikiamų iš tų 
fondų, skirstymo principai.
Vienas iš reikšmingiausių pokyčių buvo naujo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP), susijusio su bendrąja žemės ūkio politika (BŽŪP), įkūrimas.
Finansiniu požiūriu 2000–2006 m. lėšos kaimo plėtrai buvo siejamos su struktūriniais fondais 
ir sanglaudos politika, dėl to jos buvo atskirtos nuo BŽŪP lėšų, o pagal naujas finansines 
2007–2013 m. nuostatas EŽŪFKP yra skyriaus, susieto su BŽŪP, dalis, todėl jis buvo 
atskirtas nuo sanglaudos politikos.
Pagal teisės aktų leidėjų sumanymą EŽŪFKP atskyrimo nuo kitų struktūrinių fondų ir jo 
susiejimo su BŽŪP tikslas buvo geriau panaudoti paramą, teikiamą iš to fondo, ir palengvinti 
integruoto požiūrio diegimą kaimo vietovėse.

Tačiau sėkmingo tų pokyčių įgyvendinimo sąlyga buvo tinkamas paramos, teikiamos iš 
įvairių fondų, ypač – iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo (SF) ir 
Europos socialinio fondo (ESF), koordinavimas, ir užtikrinimas, kad tie fondai galės papildyti 
vienas kitą.

Įgyvendinus tuos pokyčius kyla klausimas, ar dėl tokio atskyrimo pagerėjo prieinamų fondų 
naudojimo efektyvumas?
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšų susiejimas su kaimo plėtrai skiriamomis 
lėšomis yra tiktai tariamas biudžeto schemos supaprastinimas. Iš esmės dabar lėšos, skirtos 
ne žemės ūkio tikslams, tik labiau atsiejamos nuo sanglaudos politikos ir regioninės 
plėtros perspektyvos, numatytos dideliu mastu, ir dėl to kai kurie tikslai dubliuojami 
(pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ar švietimo) arba visiškai neminimi abiejuose skyriuose.
Ir yra rizika, kad nepaisant esamų biudžetinių apribojimų, lėšos, kurias būtų galima gauti iš 
ERPF, bus mažiau panaudojamos plėtoti ekonominiam konkurencingumui, kuris daugiausia 
bus koncentruojamas didesniuose miestų centruose arba aktyviausiai veikiančiuose 
regionuose, o EŽŪFKP savo išteklius daugiausia skirs žemės ūkio konkurencingumui didinti.

Susiklosčius tokiai padėčiai išlaidos, patiriamos remiant ne žemės ūkio veiklą ir MVĮ 
(mažąsias ir vidutines įmones) kaimo vietovėse, atsidurtų ties abiejų fondų sandūra ir nebūtų 
nė vieno iš jų dengiamos.
Lėšų gali trūkti ir pagrindinių viešojo vartojimo paslaugų bei investicijų į infrastruktūrą 
užtikrinimui kaimo vietovėse, prie kurių turi prisidėti ir Sanglaudos fondas.
Tokiame kontekste ypatingą reikšmę įgyja skaidrios ilgalaikės kaimo plėtros strategijos 
sukūrimas valstybių narių lygmeniu taip, kad būtų galima aiškiai apibrėžti kaimo plėtros 
prioritetus bei tikslus ir atitinkamai jiems pritaikyti paramos lėšas, gaunamas iš įvairių 
prieinamų šaltinių.
Tačiau antrojo ramsčio susiejimui su sanglaudos politikos strategijomis reikėtų tikslesnio 
veiksmų koordinavimo valstybės mastu.
Be to, reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius, turinčius įtakos kaimo plėtrai ir tos plėtros 
finansavimo būdams.
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1. Kaimo vietovės sąvoka iki šiol nėra tiksliai apibrėžta. Dėl to kalbant apie kaimo plėtrą 
reikia apsvarstyti, kaip  apibūdinti kaimo vietoves atsižvelgiant į jų ypatumus ir plėtros 
tikslus.
Tradiciškai kaimo vietovės nuo miesto skyrėsi mažesniu gyventojų tankiu, čia buvo 
kitokia profesinės veiklos struktūra, mažesnis pajamų lygis ir prastesnė prieiga prie 
viešųjų gėrybių. Teritorinės sanglaudos požiūriu mažesnis gyventojų tankis neturi būti 
lemiamas skiriamasis bruožas.
Vienas iš ES plėtros tikslų yra visuomeninės struktūros modernizavimas, įskaitant 
užimtumo struktūrą. Taigi teritorinę sanglaudą galima padidinti suderinant kaimo ir 
miesto vietovių užimtumo struktūras. Tad didžiausi teritorinės sanglaudos sunkumai 
tebėra pajamų lygis ir prieiga prie visuomeninių gėrybių, o tie tikslai sėkmingiausiai 
būtų įgyvendinti kaimo vietovėse remiant ne žemės ūkio veiklą. Tačiau dėl KTP 
skiriamų lėšų neturi sumažėti lėšos, skiriamos tiesiogiai žemės ūkio išmokoms.

2. Artimiausiais metais reikia laukti esminių Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) pokyčių. Pirmuoju tokiu bandymu galima laikyti BŽŪP būklės 
įvertinimą (angl. health check). Ligšioliniuose ginčuose apie tai, kas yra BŽŪP, vyravo 
požiūris, kad tai priemonės, stiprinančios ES ūkio diferencijuotumą, o kartu trukdančios 
didinti jo konkurencingumą. Esant tokiai ES finansų politikai, kokia taikoma dabar, šis 
požiūris gali būti iš dalies pagrįstas, tačiau iš tikrųjų tai priklauso nuo būdo, kuriuo 
eikvojamos ES lėšos. Pirmiausia kaimo plėtros politikos tikslai neturi prieštarauti 
Lisabonos tikslams, jei ta plėtra bus grindžiama santykinio konkurencingumo priemonėse 
(didėjančiu našumu esant santykinai mažesnėms išlaidoms) taikymu, visų pirma vietos 
maisto perdirbimo srityje, kuriant infrastruktūrą ir plėtojant paslaugas, kaip antai turizmas, 
švietimas ar aplinkos apsauga.

3. Kuriant EŽŪFKP nustatyti tokie 2007–2013 m. prioritetai: 1 – žemės ūkio ir miškų 
sektoriaus konkurencingumo didinimas, 2 – gamtinės aplinkos ir kaimo vietovių aplinkos 
gerinimas, 3 – gyvenimo kaimo vietovėse kokybės gerinimas ir kaimo ūkio 
diferencijavimas, 4 – vietinių profesinės veiklos ir diferencijavimo gebėjimų kūrimas 
(pagal programą LEADER). Tačiau kyla problema – ar antrasis BŽŪP ramstis ir toliau 
turi būti „politiškai taisyklingas“ žemės ūkio netiesioginio rėmimo mechanizmas? Ar 
iš jo turi būti skiriamos lėšos naudos gavėjams, gyvenantiems kaime ir veikiantiems 
ne žemės ūkio sektoriuje, ir naudos gavėjams, kurie liks gyventi kaimo vietovėse, bet 
iš žemės ūkio sektoriaus pereis į kitų rūšių profesinės veiklos sritis? O jeigu KTP 
būtų vykdoma įgyvendinant BŽŪP, ar nebūtų lengviau panaikinti būdus, kuriais 
žemdirbiai iki šio buvo finansuojami iš ES fondų?

4. Vienas iš svarbiausių ginčytinų dalykų debatuose dėl BŽŪP bus tiesioginių išmokų žemės 
ūkiui (pirmasis ramstis) dydis ir bendro finansavimo iš valstybės šaltinių dydis kartu 
siekiant, kad BŽŪP ir toliau būtų Bendrijos politikos pobūdžio. Dėmesio vertas EK 
pasiūlymas sumažinti tiesiogines išmokas ūkiams, užimantiems didelį plotą, ir sustiprinti 
antrąjį BŽŪP ramstį, t. y. kaimo plėtrą padidinant moduliacijos lygį.

5. Sunkumai įgyvendinant kaimo plėtros politiką dėl to, kad sektorių politikos kertasi su 
teritorinės sanglaudos politika, nesutampa ir abiejų rūšių politikų ekonominis ir 
visuomeninis matas. Dėl to ligšioliniuose veiksmuose buvo akcentuojamas 
kompetencijos atskyrimas, o ne veiksmų sąveika. Tačiau koordinavimo tikslas kaip 
tiktai turi būti tai, kad naudojant lėšas būtų pasiekta sąveika. Konkrečiose valstybėse 
yra daug veiksmų koordinavimo modelių, taikomų kaimo plėtrai skirtų lėšų srityje. Šiuo 
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metu dar sunku pasakyti, kokios valstybės taikomas modelis galėtų būti pavyzdys kitoms 
valstybėms. Atrodo, kad sėkmę gali lemti veikiau politinė valia, o ne vienokie ar kitokie 
organizaciniai sprendimai.
Todėl naudingas sprendimas būtų šiuo aspektu taikyti atvirojo koordinavimo 
metodo bendradarbiavimą ES lygmeniu.

Tačiau reikia aiškiai pabrėžti, kad kaimo plėtros politika turi didžiulę įtaką teritorinei 
sanglaudai. Dėl to kaimo plėtros užduočių nepavyks visiškai atskirti nuo sanglaudos ir 
regioninės plėtros politikos. Ta politika geriau negu BŽŪP gali padėti išspręsti kaimo plėtros 
problemas, nesusijusias su žemės ūkiu, pavyzdžiui, tokias kaip pagalba perkvalifikuojant 
žmogiškuosius išteklius, kad galėtų dirbti kituose našesniuose ūkio sektoriuose.
Ir vis dėlto kaimo plėtros politika gali būti įtraukta į sanglaudos ir regioninės plėtros politiką 
tiktai su sąlyga, kad kaimo plėtrai bus skirti reikiami fondai ir jų lėšos bus naudojamos pagal 
nustatytus kaimo plėtros prioritetus.
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