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PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz finanšu 
disciplīnu no 2021. finanšu gada groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un attiecībā uz 
elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā groza Regulu (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0580),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0163/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2019. gada 25. novembra vēstulē pausto apņemšanos 
apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. 
panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A9-0042/2019), 

A. tā kā steidzamības apsvērumi pamato balsošanu, pirms ir beidzies astoņu nedēļu 
termiņš, kas noteikts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 
principa piemērošanu 6. pantā;

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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BUDŽETA KOMITEJAS VĒSTULE

Norbert Lins
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: Atzinums par finanšu disciplīnu no 2021. finanšu gada un Regulu (ES) 
Nr. 1307/2013 attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā 
(COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) gatavo ziņojumu par Komisijas 
priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par finanšu disciplīnu no 
2021. finanšu gada un Regulu (ES) Nr. 1307/2013 attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 
2020. kalendārajā gadā. 

Budžeta komiteja nolēma atzinumu sniegt vēstules veidā: 

A. tā kā Komisija saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam 
2018. gada maijā un jūnijā iesniedza virkni likumdošanas priekšlikumu par budžetu un 
attiecīgajām nozarēm, tostarp jaunas regulas reformētam Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fondam (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA);

B. tā kā sekmīga pāreja uz nākamās paaudzes izdevumu programmām un atbalsta shēmām 
2021.–2027. gada finanšu plānošanas periodā būs atkarīga no tā, vai tiks savlaicīgi pieņemti 
vispārējie DFS tiesību akti, kā arī pamatakti attiecībā uz reformētajiem finanšu instrumentiem;

C. tā kā Padomes un Eiropas Parlamenta likumdošanas sarunās par lielāko daļu nozaru tiesību 
aktu ir gūts ievērojams progress; tā kā sarunās par reformēto kopējo lauksaimniecības politiku 
savukārt ir notikusi būtiska procesuāla kavēšanās;

D. tā kā Padomes progress saistībā ar to, lai vienotos par finanšu paketi nākamajai DFS, šķiet, 
ir visai lēns; 

E. tā kā nevajadzētu pieļaut, ka vilcināšanās tiesību aktu pieņemšanas jomā un juridiskā 
nenoteiktība nelabvēlīgi ietekmē ES līdzekļu saņēmējus un galīgos saņēmējus, kuri faktiski 
īsteno politiku un tās pamatā esošās programmas;

F. tā kā pat vēl pirms 2021. gada 1. janvāra papildus atbilstīgam juridiskajam pamatam ir 
jāsagatavo vairāki darbības un stratēģiskie plāni, lai uzsāktu jauno politikas nostādņu 
īstenošanu; 

G. tā kā saistībā ar minētajiem apstākļiem Eiropas Parlaments 2019. gada 10. oktobrī pieņēma 
rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot 
pilsoņu cerības, kurā prasīts izveidot “drošības tīklu” ES programmu līdzekļu saņēmēju 
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aizsardzībai un Komisija mudināta sākt DFS ārkārtas rīcības plāna izstrādi, lai nodrošinātu 
finansējuma nepārtrauktību gadījumā, ja būs nepieciešams pagarināt pašreizējās DFS darbības 
laiku; 

I. tā kā dalībvalstis, kuras vēlas izmantot līdzekļu elastīgu pārvietošanu starp kopējās 
lauksaimniecības politikas pīlāriem, ir atkarīgas no ELFLA piešķīrumu pieejamības 
2021. gadam, lai līdz 2019. gada decembra beigām paziņotu no lauku attīstības finansējuma 
pārvietojamo tiešo maksājumu procentuālo daļu;

J. tā kā saistībā ar ELGF izdevumiem konkrētajā finanšu gadā ir jāievēro ar tirgu saistīto 
izdevumu un tiešo maksājumu maksimālais apakšapjoms, kā noteikts saistībā ar DFS; tā kā 
atsauce uz DFS regulu, kas attiecas uz finanšu disciplīnas mehānisma korekcijas likmi, ir 
jāgroza, lai tā būtu spēkā pēc 2020. gada,

tādēļ, atzīstot kavēšanos saistībā ar juridiskajām procedūrām un cenšoties nodrošināt praktiski 
īstenojamu pāreju no viena finanšu shēmas perioda uz nākamo, kā arī apzinoties dalībvalstu un 
galasaņēmēju riskus, kas varētu rasties juridiskās nenoteiktības dēļ, Budžeta komiteja:

1. atbalsta elastīguma regulas mērķus un prasa to ātri pieņemt, lai grozītu nepieciešamos 
noteikumus spēkā esošajos tiesību aktos;  

2. prasa nodrošināt pārredzamu un savlaicīgu informāciju par jebkādām izrietošajām izmaiņām 
KLP juridiskajā pamatā, kas ietekmē ikgadējās budžeta procedūras 2020. gadā un pēc tam;

3. sagaida, ka šie elastīguma pasākumi neskars nozaru likumdošanas procesu saistībā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas reformu un neradīs tajā papildu kavēšanos. 

Ar cieņu

Johan Van Overtveldt
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Finanšu disciplīna no 2021. finanšu gada un Regula (ES) Nr. 1307/2013 
attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā

Atsauces COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD)

Datums, kad to iesniedza EP 31.10.2019

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
13.11.2019

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
13.11.2019

Referenti
       Iecelšanas datums

Norbert Lins
5.11.2019

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 5.11.2019

Izskatīšana komitejā 4.12.2019

Pieņemšanas datums 4.12.2019

Iesniegšanas datums 5.12.2019


