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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 158. un 159. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu, jo īpaši tās 9. panta 1. punktu1,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstība no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)2,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumu 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm3,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku 
attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007 – 2013. gada plānošanas laikposms)4,

– ņemot vērā Eiropas Savienības teritoriālo programmu, kā arī pirmo rīcības plānu ES 
Teritoriālās programmas īstenošanai,

– ņemot vērā Komisijas darbu pie Zaļās grāmatas par teritoriālo kohēziju,

– ņemot vērā Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ORATE) pētījumu 
"Teritorijas nākotne, Eiropas teritoriālās attīstības scenāriji",

ņemot vērā Reglamenta 45. pantu un 112. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā līdz šim lauku apvidu jēdziens precīzi nav definēts, ņemot vērā šo teritoriju specifiku 
un mērķus;

B. tā kā Eiropas Savienībā lauku apvidi dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi, tā kā daudzās 
Rietumeiropas valstīs šie apvidi ir demogrāfiski un tautsaimnieciski attīstījušās, turpretī 
jaunajās dalībvalstīs šos apvidus galvenokārt skārusi lauku iedzīvotāju aizplūšana un šo 
teritoriju iedzīvotāji meklē iespēju pārkvalificēties;

C. tā kā viens no Eiropas Savienības attīstības mērķiem ir sociālās struktūras, tostarp 
nodarbinātības struktūras modernizācija;

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.
2 OV L 277, 21. 10.2005., 1. lpp.
3 OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp.
4 OV L 55, 25.2.2006., 20. lpp.
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D. tā kā teritoriālo kohēziju var stiprināt ienākumu uz vienu iedzīvotāju konverģence un 
nodarbinātības struktūru tuvināšana lauku un pilsētu teritorijās;

E. tā kā pārtikas produktu cenu kāpuma tendence mazinājusi spiedienu, kura mērķis ir 
samazināt lauksaimniecības produkciju;

F. tā kā struktūrpolitikas reforma 2007. – 2013. gadam izraisīja izmaiņas fondu struktūrā un 
principos, atbilstīgi kuriem tiek izsniegts šo fondu atbalsts kā arī jauna Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izveidi, kas saistīts ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP), bet nav saistīts ar kohēzijas politiku;

G. tā kā nepieciešamais nosacījums, lai ELFLA gūtu panākumus, ir papildināt pasākumus, 
kas attiecas uz šo fondu, ar Kopienas struktūrfondiem, proti, ieviest no dažādiem fondiem 
segta atbalsta, jo īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) atbilstošu saskaņošanu, kā arī raudzīties, lai šie fondi savstarpēji papildinātos;

H. tā kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izveide, kā arī līdzekļu 
piešķiršanas tiem kohēzijas politikas mērķiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību un 
reģionālās attīstības plašākas perspektīvas rezultāts varētu būt, ka daži mērķi (vides 
aizsardzība vai izglītība, piemēram) tiek dublēti vai vienkārši netiek ņemti vērā;

I. tā kā, ņemot vērā budžeta ierobežojumus, pastāv risks, ka Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzekļi tiek lielā mērā izmantoti, lai stiprinātu tās tautsaimniecības 
konkurētspēju, kas koncentrēta svarīgākajos pilsētu centros vai dinamiskākajos reģionos, 
kaut gan ERAF finanšu līdzekļi galvenokārt paredzēti lauksaimniecības konkurētspējas 
stiprināšanai un izdevumi, kas paredzēti tādu darbību atbalstam, kas neattiecas uz 
lauksaimniecību un MVU atbalstam lauku reģionos, varētu atrasties abos fondos, nevis 
segti no viena fonda līdzekļiem;

J. tā kā lauku attīstības politikas mērķiem nav jābūt pretrunā ar Lisabonas mērķiem, ja vien 
šī attīstība tiek balstīta uz relatīvās konkurētspējas mehānismu (pieaugoša produktivitāte 
pie salīdzinoši zemām izmaksām), jo īpaši vietējā lauksaimniecības produktu pārstrādes 
rūpniecībā, infrastruktūru un pakalpojumu, piemēram, tūrisma, izglītības vai vides 
aizsardzības attīstībā,

1. uzskata, ka tradicionālie kritēriji ko izmanto, lai atšķirtu lauku apvidus no pilsētu 
teritorijām (zemāks iedzīvotāju blīvums, atšķirīga nodarbinātības struktūra, zemāks 
ienākumu līmenis un ierobežota piekļuve sabiedriskajiem labumiem un pakalpojumiem) 
sniedz tikai daļēju priekšstatu par situāciju, tāpēc uzskata, ka no teritoriālās kohēzijas 
viedokļa galvenajai atšķirīgajai iezīmei būtu jābūt zemākam ienākumu līmenim uz vienu 
iedzīvotāju, nevis iedzīvotāju blīvumam;

2. pauž pārliecību par to, ka ir nepieciešams pieņemt piemērotu un integrētu pieeju, lai 
strādātu lauku apvidu attīstības labā, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības lauku  apvidi, 
kas veido ap 80 % no tās teritorijas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi;

3. ir pārliecināts, ka veiksmīgai lauku attīstības politikas īstenošanai nepieciešams ņemt vērā 
reģionu dabas bagātības un īpatnības;
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4. aicina dalībvalstis un reģionālās pārvaldes iestādes sadarbībā ar Komisiju izstrādāt 
caurskatāmu lauku attīstības ilgtermiņa stratēģiju valsts un reģionu līmenī, lai skaidri 
noteiktu prioritātes un mērķus lauku attīstības jomā un attiecīgi piemērotu atbalstu, ko 
sniedz dažādi pieejamie avoti;

5. uzskata, ka lauku attīstības politikai ievērojami ietekmē teritoriālo kohēziju, un ka 
vajadzētu izpētīt tā principa atbilstību, kas izpaužas, nodalot pasākumus, kuri attiecas uz 
laiku attīstību kohēzijas politikas kontekstā un reģionālās attīstības pasākumus;

6. uzskata, ka lauku attīstības politika varēs tikt iekļauta kohēzijas politikā un reģionālās 
attīstības pasākumos tikai tad, ja lauku attīstībai tiek piešķirti atbilstoši finanšu līdzekļi, ja 
tie izmantoti atbilstoši attiecībā uz lauku apvidiem noteiktajām prioritātēm un ja tie 
neizraisa lauksaimniecības tiešajam atbalstam paredzēto līdzekļu samazināšanu;

7. prasa Komisijai iesniegt precīzus datus par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un struktūrfondu izmantošanu lauku  apvidos un pārbaudīt, vai ELFLA un 
struktūrfondu nodalīšana ir uzlabojusi lauku apvidiem pieejamo fondu izmantošanas 
efektivitāti;

8. uzsver, ka galvenie uzdevumi teritoriālās kohēzijas jomā joprojām ir ienākumu līmenis uz 
vienu iedzīvotāju un piekļuve sabiedriskajiem labumiem un pakalpojumiem un ka ar 
lauksaimniecību nesaistītas darbības atbalstīšana lauku  apvidos ir visefektīvākais 
līdzeklis, kā īstenot šos mērķus;

9. prasa Komisijai un dalībvalstīm atbilstošā veidā atbalstīt tos projektus, kas paredzēti 
cilvēku kapitāla attīstībai, jo īpaši uzsverot lauku apvidu iedzīvotāju iespējas 
pārkvalificēties un paaugstināt savu kvalifikāciju;

10. uzsver mazo un vidējo uzņēmumu nozīmi lauku attīstībā un ieguldījumu konverģencē 
vietējā un reģionālā līmenī, aicina Komisiju, dalībvalstis, vietējās un reģionālās 
pašvaldības veicināt uzņēmējdarbības garu lauku apvidos, jo īpaši atceļot administratīvos 
un juridiskos šķēršļus;

11. atzīst, ka grūtības, kas saistītas ar lauku attīstības politikas īstenošanu, rodas no nozaru 
politikas un teritoriālās kohēzijas politikas, kā arī tām raksturīgās tautsaimniecības un 
sociālās dimensijas interferences, no daudzajiem organizatoriskajiem kompetences 
sadalīšanas un darbības saskaņošanas modeļiem dalībvalstu līmenī;

12. uzskata, ka lauku attīstības finansēšanas reformai nepieciešams, lai Komisija vispirms 
veic padziļinātu izpēti, lai novērtētu KLP ietekmi un reģionālo attīstību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju, kā arī lai tiek noteikts tās paraugprakses kopums, kas attiecas uz visu 
lauku attīstības politiku;

13. aicina Padomi sasaukt kopēju lauksaimniecības un lauku attīstības ministru padomi, kuras 
laikā notiktu viedokļu apmaiņa par labāko veidu, kā saskaņot kohēzijas politiku un lauku 
attīstības pasākumus;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot atvērto saskaņošanas metodi saistībā ar lauku 
attīstības politiku Kopienas līmenī;
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15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.



PR\742211LV.doc 7/9 PE412.207v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Struktūrpolitikas reforma 2007.–2013. gadam radījusi izmaiņas palīglīdzekļu fondu struktūrā 
un līdzekļu piešķiršanas kritērijos.

Viena no lielākajām izmaiņām ir jaunā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) izveide, kas saistīta ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).

Tā kā 2000.–2006. gada finansējumā lauku attīstības programmas (LAP) līdzekļi bija saistīti 
ar struktūrfondiem un kohēzijas politiku, kas atdalīja tos no LAP līdzekļiem, jaunajā finanšu 
shēmā 2007.–2013. gadam ELFLA kļuvis par nodaļas daļu, tāpēc tas atdalīts no kohēzijas 
politikas.

Šo izmaiņu autori uzskata, ka ELFLA atdalīšana no citiem struktūrfondiem un tā sasaiste ar 
LAP veicinās palīdzības, ko sniedz šis fonds, izmantošanu un atvieglos ieviest integrētu 
pieeju lauku apvidiem.

Šo izmaiņu ieviešanas kritērijs bija pareiza palīdzības koordinācija no dažādiem fondiem, 
īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Sociālā 
fonda (ESF), kā arī savstarpēja šo fondu papildināšanas nodrošināšana.
Līdz ar šīm izmaiņām kļūs aktuāls jautājums, vai pēc šāda sadalījuma uzlabojusies pieejamo 
fondu izmantošanas efektivitāte.
Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) fonda sasaiste ar Lauku attīstības programmas 
(LAP) līdzekļiem tikai šķietami vienkāršo budžeta shēmu. Patiesībā tas atņem kohēzijas 
politikas līdzekļus nelauksaimniecības mērķiem un reģionu attīstībai, līdz ar to vairāki 
mērķi (piem., vides aizsardzība vai izglītība) pārklājas, vai arī netiek ietverti nevienā no 
sadaļām.
Pastāv risks, ka budžeta ierobežojumu dēļ daļa ERAF līdzekļu var tikt izmantoti ekonomiskās 
konkurētspējas attīstībai, kas koncentrējas lielākajos pilsētu centros vai visaktīvākajos 
reģionos, kamēr ELFLA savus līdzekļus izmantos lauksaimniecības konkurētspējas 
uzlabošanai.

Šajā situācijā finansējums mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai lauku reģionos atrastos uz 
robežas starp abiem fondiem un neietilptu nevienā no tiem.

Līdzekļu nepietiekamību var izraisīt arī sabiedrisko pamatpakalpojumu un infrastruktūras 
investīciju nodrošināšana lauku apvidos, kuriem ir jābūt ietvertiem Kohēzijas fondā.

Šajā kontekstā īpašu nozīmi iegūst tādas caurredzamas ilgtermiņa stratēģijas izstrādāšana 
lauku apvidu attīstībai dalībvalstu un reģionu līmenī, lai skaidri varētu identificēt lauku 
reģionu attīstības prioritātes un mērķus un atbilstoši pielāgot tiem palīglīdzekļus no dažādiem 
pieejamiem resursiem.

II pīlāra sasaistei ar kohēzijas politiku būtu nepieciešama pārāk cieša koordinācija valsts 
līmenī.

Turklāt jāparedz papildu faktori, kas ietekmē lauku attīstības finansēšanas attīstību un 
metodes.
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1. Lauku apvidu jēdzienam nav precīzas definīcijas. Tāpēc, diskutējot par lauku attīstību, 
jāapsver, kā tos aprakstīt pēc to būtības un no attīstības mērķu skatpunkta.
Tradicionāli lauku apvidi atšķīrās no pilsētām ar mazāku apdzīvotību, citādu 
nodarbinātības struktūru, zemāku ienākumu līmeni un sliktāku piekļuvi sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. No teritoriālās kohēzijas skatpunkta mazai apdzīvotībai nebūtu jābūt 
noteicošajam kritērijam.
Viens no Eiropas Savienības attīstības mērķiem ir sociālās struktūras modernizācija, tai 
skaitā nodarbinātības struktūras. Teritoriālo kohēziju iespējams uzlabot, izlīdzinot 
nodarbinātības struktūru lauku apvidos un pilsētās. Vissvarīgākie teritoriālās kohēzijas  
uzdevumi ir ienākumu līmenis un pieeja sabiedriskajiem pakalpojumiem, taču šos 
mērķus visefektīvāk var realizēt ar nelauksaimnieciskās darbības veicināšanu 
laukos. Līdzekļiem, kas paredzēti KLP, nevajadzētu mazināt līdzekļus tiešajām 
lauksaimniecības piemaksām.

2. Tuvāko gadu laikā paredzamas nozīmīgas izmaiņas Eiropas Savienības kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP). Pirmā šo izmaiņu pārbaude iespējams būs LAP 
„veselības pārbaude”. Līdzšinējās diskusijās par LAP dominēja viedoklis, ka tie ir 
līdzekļi, kas paildzina ES ekonomikas atšķirības un vienlaicīgi kavē konkurētspējas 
attīstību. Šobrīd Eiropas Savienības finanšu politikas kontekstā šāds uzskats var būt daļēji 
pamatots, lai gan patiesībā tas atkarīgs no veida, kādā tiek izlietoti Savienības līdzekļi. 
Lauku attīstības politikas mērķi nebūs pretrunā ar Lisabonas mērķiem, ja attīstības pamatā 
būs relatīva konkurētspējas mehānisma izmantošana (pieaugoša produktivitāte pie relatīvi 
zemām izmaksām), jo īpaši vietējā lauksaimniecībā — pārtikas produktu pārstrādē, 
infrastruktūras un pakalpojumu (tūrisms, izglītība vai vides aizsardzība) attīstībā.

3. ELFLA ietvaros tika noteiktas prioritātes 2007.–2013. gadam: 1 — lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sektora konkurētspējas uzlabošana, 2 — dabiskās vides un lauku 
teritoriju uzlabošana, 3 — dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas 
dažādošana, 4 — vietējās nodarbinātības un dažādošanas veicināšana (LEADER). Tomēr 
saglabājas problēma, vai LAP II pīlārs būs „politiski pareizs” mehānisms netiešajam 
lauksaimniecības atbalstam? Vai arī jāveido līdzekļu kopums lauku saņēmējiem ne 
no lauksaimniecības sektora un saņēmējiem, kuri no lauksaimniecības sektora pāries 
uz citiem profesionālās darbības veidiem laukos? Vai KLP saglabāšana LAP ietvaros 
neatvieglotu līdzšinējo finansēšanas metožu no Savienības fondiem atņemšanu 
lauksaimniekiem?

4. Viens no galvenajiem strīdīgajiem jautājumiem diskusijās par LAP būs tiešo piemaksu 
apjoms lauksaimniecībai (I pīlārs) un līdzfinansējuma apjoms no valsts resursiem, 
tiecoties saglabāt LAP kopienas raksturu. Uzmanība jāpievērš EK priekšlikumam, lai 
samazinātu tiešās piemaksas lielajām saimniecībām un stiprinātu LAP II pīlāru, t.i. lauku 
apvidu attīstību ar modulācijas līmeņa paaugstināšanu.

5. Grūtības KLP politikas realizācijā saistītas ar nozaru politikas un teritoriālās kohēzijas 
politikas saskaršanos, kā arī ekonomiskās un sociālās politikas jomas pārklāšanos. 
Līdzšinējās darbībās vērojams, ka galvenā nozīme piešķirta kompetenču 
norobežošanai nevis darbību saskaņošanai. Koordinācijas mērķim jābūt saskaņot 
līdzekļu izmantošanu. Atsevišķās valstīs ir vairāki darbību koordinācijas modeļi līdzekļu 
lauku attīstībai sadalē. Šobrīd nevar apgalvot, ka kāds risinājums valsts līmenī var būt par 
piemēru citām valstīm. Šķiet, ka situāciju var mainīt ar politiskiem līdzekļiem, nevis 
organizatoriskiem pasākumiem.
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Tādēļ arī izdevīgāks risinājums varētu būt atvērtās metodes pielietošana šim 
sadarbības aspektam Savienības līmenī.

Jāuzsver, ka lauku apvidu attīstības politikai ir liela ietekme uz teritoriālo kohēziju. Saistībā ar 
to nešķiet pamatota lauku attīstības uzdevumu atšķiršana no kohēzijas un reģionālās attīstības 
politikas. Šī politika veiksmīgāk nekā LAP var atbalstīt nelauksaimniecības attīstības 
problēmu risinājumus ciematos, piemēram, darbaspēka pārkvalifikāciju darbam citās vairāk 
produktīvās ekonomikas jomās.

Tomēr lauku attīstības politikas iekļaušana kohēzijas un reģionālās attīstības politikā var 
notikt ar noteikumu, ka KLP paredzēts atbilstošs fondu sadalījums, kas tiks izmantots saskaņā 
ar lauku apvidu prioritātēm.
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