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Grozījums Nr. 317
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerve Eiropas rezerve lauksaimniecības krīžu 
pārvaldībai

Or. fr

Grozījums Nr. 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

ELGF katra gada sākumā izveido Eiropas 
rezervi lauksaimniecības krīžu 
pārvaldībai, kas iecerēta, lai 
lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu 
atbalstu tirgus pārvaldības vai stabilizācijas 
nolūkā un tiktu mobilizēta, lai ES varētu 
strauji un efektīvi reaģēt gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu, pārstrādi vai 
produkcijas izplatīšanu ietekmē krīzes 
("krīzes rezerve").

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt lauksaimniecības rezerves tvērumu, ko ES jāspēj mobilizēt, lai 
strauji un efektīvi reaģētu krīzes gadījumā, kas ietekmē lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu, pārstrādi vai izplatīšanu.

Grozījums Nr. 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
("lauksaimniecības rezerve"). 
Lauksaimniecības rezerves sākotnējo 
summu 2021. gadā nosaka kopējās 
lauksaimniecības politikas budžetā.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
("lauksaimniecības rezerve"). Sākotnējā 
summa, kas 2012. gadā tika piešķirta 
lauksaimniecības rezervei, tiks noteikta 
KLP vispārējā budžetā.

Or. es

Grozījums Nr. 321
Sofia Ribeiro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, Rezervi, kas iecerēta, lai lauksaimniecības 
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kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

nozarei sniegtu papildu atbalstu gadījumā, 
kad lauksaimniecisko ražošanu vai 
produkcijas izplatīšanu ietekmē krīzes 
("krīzes rezerve") izveido katra gada 
sākumā ārpus daudzgadu finanšu shēmas 
maksimālās summas. Šai rezervei 
vajadzīgi skaidrāki un pielāgoti 
aktivizēšanas mehānismi, īpaši attiecībā 
uz attālākajiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

ELGF katra gada sākumā izveido 
lauksaimniecības rezervi, kas iecerēta, lai 
lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu 
atbalstu tirgus pārvaldības vai stabilizācijas 
nolūkā vai izmantotu nolūkā ātri un
efektīvi reaģēt uz krīzi, kas ietekmē 
ražošanu, vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
("lauksaimniecības rezerve").

Or. en

Grozījums Nr. 323
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
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lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
("lauksaimniecības rezerve").
Lauksaimniecības rezervi finansē ārpus 
ELGF un ELFLA.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes
(“lauksaimniecības rezerve”).

Lauksaimniecības rezerve tiek noteikta 
ELGF katra finanšu gada sākumā, lai 
lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu 
atbalstu nolūkā pārvaldīt vai stabilizēt 
tirgu vai lai tās izmantošana nodrošinātu 
Savienībai iespēju ātri un efektīvi reaģēt 
uz krīzēm, kas ietekmē ražošanu vai 
lauksaimnieciskās produkcijas izplatīšanu
("lauksaimniecības rezerve").

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt lauksaimniecības rezerves apjomu, ko Savienība var izmantot, 
lai ātri un efektīvi reaģētu uz krīzi, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu.

Grozījums Nr. 325
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
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izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

izplatīšanu ietekmē krīzes, tostarp ārkārtas 
cenu svārstības vai ekstrēmi laikapstākļi
("lauksaimniecības rezerve").

Or. en

Grozījums Nr. 326
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības 
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

Katra gada sākumā ārpus daudzgadu 
finanšu shēmas maksimālās summas
izveido rezervi, kas iecerēta, lai 
lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu 
atbalstu tirgus pārvaldības vai stabilizācijas 
nolūkā vai gadījumā, kad lauksaimniecisko 
ražošanu vai produkcijas izplatīšanu 
ietekmē krīzes ("lauksaimniecības 
rezerve").

Or. en

Grozījums Nr. 327
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

Katra gada sākumā ES budžeta 2. 
izdevumu kategorijā izveido rezervi, kas 
iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu pareizas un 
vienmērīgas tirgus stabilizācijas un 
pārvaldības nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
("lauksaimniecības rezerve").

Or. en
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Pamatojums

Jāfinansē ES rezerve no konkrētas budžeta pozīcijas ES budžeta 2. izdevumu kategorijā.

Grozījums Nr. 328
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF katra gada sākumā izveido rezervi, 
kas iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei 
sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības
vai stabilizācijas nolūkā vai gadījumā, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē krīzes 
(“lauksaimniecības rezerve”).

Rezervi, kas iecerēta, lai lauksaimniecības 
nozarei sniegtu papildu atbalstu gadījumā, 
kad lauksaimniecisko ražošanu vai 
produkcijas izplatīšanu ietekmē krīzes 
("krīzes rezerve") izveido katra gada 
sākumā ārpus daudzgadu finanšu shēmas 
maksimālās summas.

Or. en

Pamatojums

Krīzes rezervei vajadzētu darboties ārpus DFS tvēruma.

Grozījums Nr. 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rezervei paredzētie līdzekļi ietver ELGF
kredītus, kas nav īstenoti iepriekšējā gadā.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst finanšu disciplīnas automātisku piemērošanu.
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Grozījums Nr. 330
Sofia Ribeiro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā un mobilizē, lai veiktu uzdevumu 
vai uzdevumus, kam tiek prasīts papildu 
atbalsts, šādu pasākumu finansēšanai:

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noteikt citu redakciju pantam saistībā ar pārējiem iesniegtajiem 
grozījumiem, ierosinot dažādus finansējamos pasākumus.

Grozījums Nr. 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tiek tieši iekļautas Savienības 
budžetā un izmantotas finanšu gadā vai 
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budžetā. finanšu gados, kuros vajadzīgs papildu 
atbalsts šādu pasākumu finansēšanai:

Or. en

Grozījums Nr. 333
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā un izmanto finanšu gadā(-os), 
kad vajadzīgs papildu atbalsts šādu 
pasākumu finansēšanai:

Or. en

Grozījums Nr. 334
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

Lauksaimniecības krīzes rezervei 
paredzētās apropriācijas neiekļauj tieši 
Savienības budžetā, bet izmanto ārpus 
daudzgadu finanšu shēmas maksimālās 
summas.

Or. en

Pamatojums

Krīzes rezerve jāizmanto ārpus DFS tvēruma.

Grozījums Nr. 335
Nuno Melo
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības 
budžetā.

Lauksaimniecības krīzes rezervei 
paredzētās apropriācijas tieši iekļauj 
Savienības budžetā, bet izmanto ārpus 
daudzgadu finanšu shēmas maksimālās 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tieši iekļauj Savienības
budžetā.

Lauksaimniecības rezervei paredzētās
sākotnējās apropriācijas iegūst no KLP 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, kas 50 % apmērā 
finansē kompensācijas, kuras izmaksātas 
kā Regulas (ES) Nr. …/… [regula par 
KLP stratēģiskajiem plāniem] 70. pantā 
minētās klimata risku apdrošināšanas 
pārapdrošināšana krīzēm, kurās attiecība 
starp lauksaimniekiem izmaksātajām 
kompensācijas summām un saņemtajām 
apdrošināšanas prēmijām ir starp 170 un 
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230 %;

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ieviest risku pārvaldības instrumentu daļēju pārapdrošināšanu spēcīgu 
krīžu gadījumos, kuros attiecība starp lauksaimniekiem izmaksātajām kompensācijas 
summām un saņemtajām apdrošināšanas prēmijām ir starp 170 % (viens gads no 60) un 
230 % (viens gads no 100), lai pazeminātu risku līmeni nolūkā ļaut attīstīt šādus instrumentus 
un samazināt apdrošināšanas prēmiju summu lauksaimniekiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 
mērķiem.

Grozījums Nr. 338
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, lai pārņemtu ienākumu 
stabilizēšanas instrumentus, kas minēti 
Regulas (ES) ... / ... [KLP stratēģisko 
plānu regula] 70. pantā, ja tirgus krīze ir 
biežāka par katrā nozarē iepriekš noteikto 
sliekšņvērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumus, kas daļēji finansē 
kompensāciju, kura izmaksāta kā 
pārapdrošināšana par klimata risku 
apdrošināšanu, kas minēta Regulas (ES) 
... / ... [KLP stratēģisko plānu regula] 70. 
pantā par krīzes gadījumiem klimata 
jomā, kas atkārtojas vairāk nekā pēc 60 
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gadiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ieviest KLP stratēģisko plānu regulas 70. pantā minēto klimata risku 
apdrošināšanas daļēju pārapdrošināšanu kā pasākumu, kas ir tiesīgs saņemt atbalstu no 
lauksaimniecības rezerves nopietnu krīžu gadījumā, ja attiecība starp lauksaimniekiem 
izmaksāto kompensāciju un iekasēto apdrošināšanas prēmiju summu pārsniedz 170 (viens 
gads no kopumā 60). Pārapdrošināšanas pasākumu mērķis ir samazināt riska līmeni nolūkā 
izstrādāt šo lauksaimniekiem izmantojamo riska pārvaldības instrumentu un samazināt 
apdrošināšanas prēmiju summu.

Grozījums Nr. 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumi nolūkā turpināt 
kompensācijas, kas ar Regulas (ES) 
Nr. .../... [regula par KLP stratēģiskajiem 
plāniem] 70. pantā minētajiem ienākumu 
stabilizācijas instrumentiem izmaksāti 
lauksaimniekiem, kuri ir to dalībnieki, 
tirgu krīzes gadījumā, kuras biežums 
pārsniedz iepriekš noteiktu nozares 
sliekšņvērtību, un kuru sniegto ieguvumu 
varētu paplašināt, iekļaujot 
lauksaimniekus, kas nav minēto 
instrumentu dalībnieki, taču ar šādiem 
pasākumiem un/vai valsts atbalstu 
neradot viņiem labvēlīgākas iespējas;

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir paredzēt ienākumu stabilizācijas instrumentu turpināšanu spēcīgu krīžu 
gadījumā, kuru biežums pārsniedz Komisijas deleģētajos aktos iepriekš noteiktu nozares 
sliekšņvērtību, lai pazeminātu risku līmeni nolūkā ļaut attīstīt šādus instrumentus un 
samazināt lauksaimnieku finansiālo iemaksu summu saskaņā ar Eiropas Komisijas mērķiem.
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Grozījums Nr. 341
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus darbības traucējumu 
novēršanas un pārvaldības pasākumi, kas 
noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219., 
220. un 221. pantā un ko ierosinājusi 
Eiropas Komisija, un kuri īstenoti pēc 14. 
panta 1. punkta otrajā daļā minētajiem 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumi, lai pārņemtu ienākumu 
stabilizēšanas instrumentus, kas minēti 
Regulas (ES) ... / ... [KLP stratēģisko 
plānu regula] 70. pantā, ja tirgus krīze ir 
biežāka par katrā nozarē iepriekš noteikto 
sliekšņvērtību;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir centieni ieviest pasākumu, lai pārņemtu KLP stratēģisko plānu regulas 70. pantā 
minētos ienākumu stabilizēšanas instrumentus kā pasākumus, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu no 
lauksaimniecības rezerves nopietnu krīžu gadījumā, kuras notiek biežāk, pārsniedzot nozares 
sliekšņvērtību, ko Eiropas Komisija iepriekš noteikusi deleģētajos aktos. Pārvietošanas 
pasākumu mērķis ir samazināt riska līmeni nolūkā izstrādāt šo lauksaimniekiem izmantojamo 
riska pārvaldības instrumentu atbilstīgi Eiropas Komisijas mērķiem šajā jomā.

Grozījums Nr. 343
Peter Jahr, Michel Dantin
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Regulas priekšlikums
14.pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgus darbības traucējumu 
novēršanas un pārvaldības pasākumi, kas 
noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219., 
220. un 221. pantā un ko ierosinājusi 
Eiropas Komisija, un kuri īstenoti pēc 14. 
panta 1. punkta otrās daļas b) vai c) 
apakšpunktā minētajiem pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka 219. – 221. pants attiecas uz tirgus darbības traucējumu 
novēršanas un pārvaldības pasākumiem, kas paredzēti vienotajā TKO, un ka šie pasākumi 
Komisijai jāaktivizē nekavējoties, ja krīze sasniedz tādu līmeni, ka jāaktivizē 
pārapdrošināšanas pasākumi klimata risku apdrošināšanai vai ISI pārvietošana.

Grozījums Nr. 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ārkārtas pasākumi Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 219., 220. un 221. pantā 
paredzēto tirgus traucējumu novēršanai 
un pārvaldībai;

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka 219.–221. pants ietver atsauci uz vienotajā TKO paredzētu 
tirgus traucējumu novēršanas un pārvaldības pasākumiem.

Grozījums Nr. 345
Michel Dantin, Norbert Erdős
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves līdzekļus dara 
pieejamus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
8.–21. pantā un 219., 220. un 221. pantā 
paredzētajiem pasākumiem gadā vai 
gados, kuros ir vajadzīgs papildu atbalsts.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījums izriet no šā panta pārrakstīšanas.

Grozījums Nr. 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves līdzekļus dara 
pieejamus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
8.–21. pantā un 219., 220. un 221. pantā 
paredzētajiem pasākumiem gadā vai 
gados, kuros ir vajadzīgs papildu atbalsts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāfinansē ES rezerve no konkrētas budžeta pozīcijas ES budžeta 2. izdevumu kategorijas.

Grozījums Nr. 347
Jean Arthuis

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerve tiek noteikta 
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ELGF katra finanšu gada sākumā, lai 
lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu 
atbalstu nolūkā pārvaldīt vai stabilizēt 
tirgu vai lai tās izmantošana nodrošinātu 
Savienībai iespēju ātri un efektīvi reaģēt 
uz krīzēm, kas ietekmē ražošanu vai 
lauksaimnieciskās produkcijas izplatīšanu 
("lauksaimniecības rezerve").

Or. en

Grozījums Nr. 348
Jean Arthuis

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezervei paredzētās 
apropriācijas tiek tieši iekļautas 
Savienības budžetā un izmantotas finanšu 
gadā vai finanšu gados, kuros vajadzīgs 
papildu atbalsts šādu pasākumu 
finansēšanai:

b) pasākumus, kas daļēji finansē 
kompensāciju, kura izmaksāta kā 
pārapdrošināšana par klimata risku 
apdrošināšanu, kas minēta Regulas 
(ES)... / ... [KLP stratēģisko plānu regula] 
70. pantā par krīzes gadījumiem klimata 
jomā, kas atkārtojas vairāk nekā pēc 60 
gadiem;

d) tirgus darbības traucējumu 
novēršanas un pārvaldības pasākumi, kas 
noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219., 
220. un 221. pantā un ko ierosinājusi 
Eiropas Komisija, un kuri īstenoti pēc 14. 
panta 1. punkta otrās daļas b) vai c) 
apakšpunktā minētajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 349
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Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā nākamās KLP periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā, kā 
arī krīžu raksturu un risinājuma 
neatliekamību, lai pēc iespējas efektīvāk 
reaģētu uz lauksaimnieku vajadzībām. 
Šādu pārvērtēšanu veic, ņemot vērā 
pieejamās ES kārtējā gada budžeta
apropriācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Krīzes rezerves summa katra finanšu gada 
sākumā ir vismaz 400 miljoni EUR
pašreizējās cenās un 2021.–2027. gada
perioda laikā tiek pakāpeniski palielināta 
līdz maksimālam piešķīrumam 
1,5 miljardiem EUR apmērā pašreizējās 
cenās.
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ierosināt pakāpenisku lauksaimniecības rezerves veidošanu, kuras 
kritiskā masa būtu pietiekama (1,5 miljardi EUR), lai pārvaldītu tirgus traucējumus. 
400 miljoni EUR šķiet pārāk maz, lai arī kopējie izdevumi saistībā ar 2014.–2016. gada
krīzēm bija tuvu 2,8 miljardiem EUR un reaģējošāka rezerves izmantošana, pamatojoties uz 
atjaunotu instrumentu klāstu nodokļu maksātājiem būtu izmaksājusi daudz mazāk.

Grozījums Nr. 351
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts– 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā 
un ņemot vērā pieejamās ELGF 
apropriācijas.

Katra gada sākumā 2021.–2027. gada 
periodā krīzes rezervē iekļauj 400
miljonus EUR pašreizējās cenās neatkarīgi 
no tā, vai krīzes rezerve tiek vai netiek 
izmantota. Komisija gada gaitā var koriģēt 
krīzes situācijām paredzētās rezerves 
summu, kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā ar 
krīzi saistītās norises un kā pirmo un 
galveno avotu ņemot vērā piešķirtos 
ieņēmumus vai atmaksājumus par 
nepareizi izmaksātiem maksājumiem 
lauksaimniecības 2. izdevumu kategorijā.

Or. et

Grozījums Nr. 352
Jean Arthuis

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās 
cenās. Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 

Lauksaimniecības rezerves summa tiek 
pakāpeniski noteikta 2021.–2027. gada 
periodā, izmantojot gada finanšu 
piešķīrumu vismaz 400 miljonu EUR 
apmērā katra šā perioda gada sākumā, lai 
sasniegtu kopumā ne vairāk kā 1 700 000
000 EUR. Komisija gada gaitā var koriģēt 
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ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas. lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija var ierosināt gada rezerves 
summas korekciju, izmantojot ikgadējo 
budžeta procedūru, vai gada gaitā var 
koriģēt lauksaimniecības rezerves summu, 
kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus 
norises vai perspektīvas kārtējā vai 
nākamajā gadā un ņemot vērā pieejamās 
ELGF apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 

Lauksaimniecības rezerve tiek pakāpeniski 
noteikta 2021.–2027. gada periodā, 
izmantojot gada finanšu piešķīrumu
vismaz 400 miljonu EUR apmērā 
pašreizējās cenās katra šā perioda gada 
sākumā, lai sasniegtu kopumā ne vairāk 
kā 1,5 miljardus EUR. Komisija gada 
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ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas. gaitā var koriģēt lauksaimniecības rezerves 
summu, kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā 
tirgus norises vai perspektīvas kārtējā vai 
nākamajā gadā un ņemot vērā pieejamās 
ELGF apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 600 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija pēc Parlamenta un Padomes 
piekrišanas viena pati vai pēc kādas
dalībvalsts pamatota pieprasījuma gada 
gaitā var koriģēt lauksaimniecības rezerves 
summu, kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā 
tirgus norises vai perspektīvas kārtējā vai 
nākamajā gadā un ņemot vērā pieejamās 
ELGF apropriācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 356
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā 

Krīzes rezerves summa katra gada sākumā 
2021.–2027. gada periodā ir vismaz 
400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt krīzes
rezerves summu, kad tas ir lietderīgi, 
ņemot vērā krīzes norises un pieejamās 
apropriācijas.
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un ņemot vērā pieejamās ELGF
apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 500 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un
ņemot vērā pieejamās ES budžeta 2. 
izdevumu kategorijas apropriācijas.

Or. en

Pamatojums

Jāpalielina ES lauksaimniecības rezerves finansējums līdz 800 miljoniem EUR, ņemot vērā 
praktisko pieredzi saistībā ar iepriekšējām krīzēm.

Grozījums Nr. 358
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā 
un ņemot vērā pieejamās ELGF

Krīzes rezerves summa katra gada sākumā 
2021.–2027. gada periodā ir vismaz 
300 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt krīzes
rezerves summu, kad tas ir lietderīgi, 
ņemot vērā krīzes norises un pieejamās 
apropriācijas.
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apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Sofia Ribeiro

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā 
un ņemot vērā pieejamās ELGF
apropriācijas.

Krīzes rezerves summa katra gada sākumā 
2021.–2027. gada periodā ir vismaz 
400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt krīzes 
rezerves summu, kad tas ir lietderīgi,
ņemot vērā krīzes norises un pieejamās 
apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās ELGF apropriācijas.

Lauksaimniecības rezerves summa katra 
gada sākumā 2021.–2027. gada periodā ir 
vismaz 400 miljoni EUR pašreizējās cenās. 
Komisija gada gaitā var koriģēt 
lauksaimniecības rezerves summu, kad tas 
ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai 
perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un 
ņemot vērā pieejamās apropriācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pirmajā daļā minētās pieejamās 
apropriācijas nav pietiekamas, kā galējo 
līdzekli var izmantot finanšu disciplīnu, 
lai aizpildītu gada rezervi krīzes 
situācijām.

Or. en

Pamatojums

Finanšu disciplīnu var izmantot kā galējo līdzekli, lai aizpildītu gada krīzes rezervi.

Grozījums Nr. 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar ELFLA pieejamie kredīti 
nav pietiekami, rezerves summu var 
pielāgot pašreizējām vajadzībām, 
izmantojot citus budžeta mehānismus.

Or. es

Grozījums Nr. 363
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 
2. punkta d) apakšpunkta, lauksaimniecības 
rezerves apropriācijas, par kurām nav 

Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 
2. punkta d) apakšpunkta, lauksaimniecības 
rezerves apropriācijas, par kurām nav 
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notikusi saistību uzņemšanās, pārnes bez 
laika ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajos 
finanšu gados.

notikusi saistību uzņemšanās, pārnes bez 
laika ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajos 
finanšu gados. Turklāt, atkāpjoties no 
Finanšu regulas 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, krīzes rezerves kopējo 
neizlietoto summu, kas pieejama 
2020. gada beigās, pārnes uz 2021. gadu, 
neatgriežot to budžeta pozīcijās, kas sedz 
5. panta 2. punkta c) apakšpunktā 
minētās darbības, un dara pieejamu 
lauksaimniecības rezerves finansēšanai.

Or. en

Pamatojums

Pārnešanas mehānisms jāsaglabā.

Grozījums Nr. 364
Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 
2. punkta d) apakšpunkta, lauksaimniecības 
rezerves apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, pārnes bez 
laika ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajos 
finanšu gados.

Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 
2. punkta d) apakšpunkta, lauksaimniecības 
rezerves apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, pārnes bez 
laika ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajos 
finanšu gados, radot apropriāciju 
uzkrāšanos no viena gada uz nākamo visa 
finanšu gada laikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 365
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa



PE630.688v01-00 26/168 AM\1170200LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts svītrot 14. panta 2. punktu, lai lauksaimniekiem atskaitītās summas 2020. 
gadā tiktu atgrieztas 2021. gadā un lai novērstu diskriminējošu attieksmi pret citiem finanšu 
gadiem.

Saglabājot Komisijas priekšlikumu, varam atrast daudzas prasības tiesā par spēkā esošās 
Regulas (ES) Nr. 1306/2013 pārkāpumiem, jo regulā ir noteikts, ka tiek izmaksāta jebkura 
summa, kas līdz finanšu gada beigām nav izmantota krīzes pasākumiem.

Grozījums Nr. 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 367
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Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Starpposma ziņojumā par daudzgadu finanšu shēmu 201-2027. gadam Parlamenta nostājā 
par vienošanos Eiropas Parlaments ierosināja budžetu un papildu summu 400 miljonu EUR 
apmērā KLP budžetam 2014. – 2020. gada līmenī, lai izveidotu lauksaimniecības rezervi. 
Saskaņā ar šo priekšlikumu šo punktu svītro.
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Grozījums Nr. 369
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 371
Matt Carthy
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

Krīzes rezerves kopējo neizlietoto summu, 
kas pieejama 2020. gada beigās, atmaksā
saņēmējiem, kuriem iepriekšējā gadā tika 
piemērota finanšu disciplīna.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama pašreizējās KLP īstenošanas 
pēdējā gada (N gads) beigās, pārnes uz 
pirmo nākamās KLP īstenošanas gadu 
(N+1 gads), neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 373
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 12. 
panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, atmaksā
lauksaimniekiem saskaņā ar spēkā 
esošajiem noteikumiem 2021. gadā. Krīzes 
rezervi 2021. gadam aizpilda no papildus 
budžeta pozīcijas, kas iekļauta ES budžeta 
2. izdevumu kategorijā.

Or. en

Pamatojums

Nevar piekrist tam, ka saskaņā ar krīzes fonda noteikumiem 2020. gadā atsauktās summas 
ir daļa no jaunās rezerves 2021. gadā. Šī summa jāatmaksā lauksaimniekiem saskaņā ar 
2021. gadā spēkā esošajiem noteikumiem. Krīzes rezervi 2021. gadam aizpilda no papildus 
budžeta pozīcijas, kas iekļauta ES budžeta 2. izdevumu kategorijā.

Grozījums Nr. 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 100. pantu, lai 
papildinātu šo pantu, nosakot nozares 
sliekšņvērtības, kas paredzētas 14. panta 
1. punkta otrās daļas b) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir centieni ieviest pasākumu, lai pārņemtu KLP stratēģisko plānu regulas 70. pantā 
minētos ienākumu stabilizēšanas instrumentus kā pasākumus, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu no 
lauksaimniecības rezerves nopietnu krīžu gadījumā, kuras notiek biežāk, pārsniedzot nozares 
sliekšņvērtību, ko Eiropas Komisija iepriekš noteikusi deleģētajos aktos. Pārvietošanas 
pasākumu mērķis ir samazināt riska līmeni nolūkā izstrādāt šos lauksaimniekiem 
izmantojamos riska pārvaldības instrumentus atbilstīgi Eiropas Komisijas mērķiem šajā 
jomā.
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Grozījums Nr. 375
Jean Arthuis

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 100. pantu, lai 
papildinātu šo pantu, nosakot nozares 
sliekšņvērtības, kas paredzētas 14. panta 
1. punkta otrās daļas c) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 100. pantu, lai 
papildinātu šo pantu nolūkā paredzēt 
nozaru sliekšņvērtības, kas ļauj uzsākt 
nozaru ienākumu stabilizācijas 
instrumentu turpināšanas pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums papildina iepriekšējo grozījumu, kura nolūks ir ieviest ienākumu stabilizācijas 
instrumentu turpināšanu spēcīgu krīžu gadījumos, kuru biežums pārsniedz Komisijas 
deleģētajos aktos iepriekš noteiktu nozares sliekšņvērtību, lai pazeminātu risku līmeni nolūkā 
ļaut attīstīt šādus instrumentus un samazināt lauksaimnieku finansiālo iemaksu summu 
saskaņā ar Eiropas Komisijas mērķiem.

Grozījums Nr. 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
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15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs 
regulas 5. panta 2. punkta f) apakšpunktā 
un piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) Nr. 
229/2013 IV nodaļu (turpmāk “korekcijas 
likme”), Komisija nosaka tad, kad 
prognozes par to intervenču un pasākumu 
finansējumu, ko finansē saskaņā ar 
attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts.

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
(turpmāk "korekcijas likme"), Komisija 
nosaka tad, kad prognozes par to 
intervenču un pasākumu finansējumu, ko 
finansē saskaņā ar attiecīgo maksimālo 
apakšapjomu, attiecībā uz konkrētu finanšu 
gadu liecina, ka piemērojamais gada 
maksimālais apjoms tiks pārsniegts.

Or. es

Pamatojums

Ir jāsvītro tiešie maksājumi, kas izmaksāti no POSEI līdzekļiem, ņemot vērā to, ka tiem ir 
sliekšņvērtība, kas noteikta Regulā (ES) Nr. 228/2013 un kas kavē gan plānošanu, gan izpildi, 
veicinot pārmērīgus izdevumus.

Grozījums Nr. 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs 
regulas 5. panta 2. punkta f) apakšpunktā 
un piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) 
Nr. 229/2013 IV nodaļu (turpmāk 
“korekcijas likme”), Komisija nosaka tad, 
kad prognozes par to intervenču un 

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā
(turpmāk "korekcijas likme"), Komisija 
nosaka tad, kad prognozes par to 
intervenču un pasākumu finansējumu, ko 
finansē saskaņā ar attiecīgo maksimālo 
apakšapjomu, attiecībā uz konkrētu finanšu 
gadu liecina, ka piemērojamais gada 
maksimālais apjoms tiks pārsniegts.
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pasākumu finansējumu, ko finansē saskaņā
ar attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs regulas 
5. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) 
Nr. 229/2013 IV nodaļu (turpmāk 
“korekcijas likme”), Komisija nosaka tad, 
kad prognozes par to intervenču un 
pasākumu finansējumu, ko finansē saskaņā 
ar attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts.

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs regulas 
5. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) 
Nr. 229/2013 IV nodaļu (turpmāk 
"korekcijas likme"), Komisija nosaka tad, 
kad prognozes par to intervenču un 
pasākumu finansējumu, ko finansē saskaņā 
ar attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts. Korekcijas likmi 
nepiemēro tiešajiem maksājumiem 2000 
EUR vai mazākā apmērā.

Or. pl

Pamatojums

Saņēmējiem, kuri saņem tiešos maksājumus 2000 EUR vērtībā, nevajadzētu piemērot finanšu 
disciplīnas mehānismu.

Grozījums Nr. 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs regulas 
5. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) Nr. 
229/2013 IV nodaļu (turpmāk “korekcijas 
likme”), Komisija nosaka tad, kad 
prognozes par to intervenču un pasākumu 
finansējumu, ko finansē saskaņā ar 
attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts.

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs regulas 
5. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) Nr. 
229/2013 IV nodaļu (turpmāk "korekcijas 
likme"), Komisija nosaka saņēmējiem, 
kuriem piešķirtais atbalsta apjoms 
pārsniedz 2000 EUR, tad, kad prognozes 
par to intervenču un pasākumu 
finansējumu, ko finansē saskaņā ar 
attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts.

Or. es

Grozījums Nr. 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs regulas 
5. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) 
Nr. 229/2013 IV nodaļu (turpmāk 
“korekcijas likme”), Komisija nosaka tad, 
kad prognozes par to intervenču un 
pasākumu finansējumu, ko finansē saskaņā 

Korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo 
maksājumu intervencēm, kas minētas šīs 
regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
un Savienības finansiālajai iemaksai 
īpašajos pasākumos, kas minēta šīs regulas 
5. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 228/2013 IV nodaļu un Regulas (ES) 
Nr. 229/2013 IV nodaļu (turpmāk 
"korekcijas likme"), Komisija pēc 
Parlamenta un Padomes piekrišanas 
nosaka tad, kad prognozes par to 
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ar attiecīgo maksimālo apakšapjomu, 
attiecībā uz konkrētu finanšu gadu liecina, 
ka piemērojamais gada maksimālais 
apjoms tiks pārsniegts.

intervenču un pasākumu finansējumu, ko 
finansē saskaņā ar attiecīgo maksimālo 
apakšapjomu, attiecībā uz konkrētu finanšu 
gadu liecina, ka piemērojamais gada 
maksimālais apjoms tiks pārsniegts.

Or. fr

Grozījums Nr. 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 
šo pantu, piemēro tikai tiešajiem 
maksājumiem, kas pārsniedz 2000 EUR, 
un kas jāpiešķir lauksaimniekiem 
attiecīgajā kalendārajā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējumu piemēro tikai tiešajiem 
maksājumiem, kas pārsniedz 2000 EUR 
un kas jāpiešķir lauksaimniekiem 
attiecīgajā kalendārajā gadā.

Or. pl

Grozījums Nr. 384
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
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15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas aprēķins skar tikai tos 
saņēmējus, kuri saņem tiešos maksājumus 
2000 EUR vai lielākā apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 
šo pantu, piemēro tikai tiešajiem 
maksājumiem, kas pārsniedz 2500 EUR, 
un kas jāpiešķir lauksaimniekiem 
attiecīgajā kalendārajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Finanšu disciplīnu nepiemēro mazajiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 386
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finansējumu piemēro tikai 
tiešajiem maksājumiem, kas pārsniedz 
2000 EUR un kas jāpiešķir 
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā.

Or. pl
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Grozījums Nr. 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenošanas aktus, ar kuriem 
pielāgo saskaņā ar 1. punktu noteikto 
korekcijas likmi, Komisija, pamatojoties uz 
jaunu informāciju, var pieņemt līdz tā 
kalendārā gada 1. decembrim, attiecībā uz 
kuru korekcijas likmi piemēro. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

2. Īstenošanas aktus, ar kuriem 
pielāgo saskaņā ar 1. punktu noteikto 
korekcijas likmi, Komisija, pamatojoties uz 
jaunu informāciju, var pieņemt līdz tā 
kalendārā gada 1. novembrim, attiecībā uz 
kuru korekcijas likmi piemēro. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Finanšu disciplīnas korekcijas jāveic tik agri, lai būtu iespējams laikus veikt maksājumus. 
Nedrīkst apdraudēt iespēju izmaksāt tiešos maksājumus, nodrošinot atjauninātu informāciju 
par finanšu disciplīnu no 1. janvāra.

Grozījums Nr. 388
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pirmajā daļā minētās pārnesamās 
apropriācijas paliek pieejamas, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko katrai 
dalībvalstij nosaka apropriāciju summas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās un kuras ir jāatlīdzina 
galasaņēmējiem, izņemot gadījumus, kad 
to apropriāciju kopsumma, par kurām 
nav notikusi saistību uzņemšanās un 
kuras ir pieejamas atlīdzināšanas 
vajadzībām, veido mazāk par 0,2 % no 
ELGF izdevumiem atvēlētā gada 

Ja pirmajā daļā minētās pārnesamās 
apropriācijas paliek pieejamas, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko katrai 
dalībvalstij nosaka apropriāciju summas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās un kuras ir jāatlīdzina 
galasaņēmējiem.
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maksimālā apjoma.

Or. en

Pamatojums

Šim teikumam tekstā nav nozīmes, tāpēc tas jāsvītro.

Grozījums Nr. 389
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pirmajā daļā minētās pārnesamās 
apropriācijas paliek pieejamas, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko katrai 
dalībvalstij nosaka apropriāciju summas, 
par kurām nav notikusi saistību
uzņemšanās un kuras ir jāatlīdzina 
galasaņēmējiem, izņemot gadījumus, kad 
to apropriāciju kopsumma, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās un kuras ir 
pieejamas atlīdzināšanas vajadzībām, veido 
mazāk par 0,2 % no ELGF izdevumiem 
atvēlētā gada maksimālā apjoma.

Ja pirmajā daļā minētās pārnesamās 
apropriācijas paliek pieejamas, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko katrai 
dalībvalstij nosaka apropriāciju summas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās un kuras ir jāatlīdzina 
galasaņēmējiem, izņemot gadījumus, kad 
to apropriāciju kopsumma, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās un kuras ir 
pieejamas atlīdzināšanas vajadzībām, veido 
mazāk par 0,1 % no ELGF izdevumiem 
atvēlētā gada maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kuras Komisija noteikusi saskaņā 
ar 3. punkta otro daļu, dalībvalstis 
galasaņēmējiem atlīdzina saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Dalībvalstis var piemērot 
atlīdzinājuma summas minimālo 

Summas, kuras Komisija noteikusi saskaņā 
ar 3. punkta otro daļu, dalībvalstis 
galasaņēmējiem atlīdzina saskaņā ar 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem.
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sliekšņvērtību vienam galasaņēmējam.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, sagatavojot N finanšu gada 
budžeta projektu, šķiet, ka pastāv risks 
N finanšu gadā pārsniegt 12. pantā minēto 
summu, Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai Padomei ierosina pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību 
minētajai summai.

1. Ja, sagatavojot N finanšu gada 
budžeta projektu, šķiet, ka pastāv risks 
N finanšu gadā pārsniegt 12. pantā minēto 
summu, Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai Padomei ierosina pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai palīdzētu dalībvalstīm 
nodrošināt atbilstību minētajai summai.

Or. fr

Grozījums Nr. 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija jebkurā laikā uzskata, 
ka pastāv risks pārsniegt 12. pantā minēto 
summu un ka tā nevar veikt pietiekamus 
pasākumus, lai stāvokli labotu, tā ierosina 
citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu atbilstību minētajai summai.
Minētos pasākumus pieņem Padome, ja 
attiecīgā pasākuma juridiskais pamats ir 
Līguma 43. panta 3. punkts, vai Eiropas 
Parlaments un Padome, ja attiecīgā 
pasākuma juridiskais pamats ir Līguma 
43. panta 2. punkts.

2. Minētos pasākumus pieņem 
Padome, ja attiecīgā pasākuma juridiskais 
pamats ir Līguma 43. panta 3. punkts, vai 
Eiropas Parlaments un Padome, ja attiecīgā 
pasākuma juridiskais pamats ir Līguma 
43. panta 2. punkts.

Or. fr
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Grozījums Nr. 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja N finanšu gada beigās dalībvalstu 
atlīdzinājumu pieprasījumi pārsniedz vai 
varētu pārsniegt 12. pantā minēto summu, 
Komisija:

Ja N finanšu gada beigās dalībvalstu 
atlīdzinājumu pieprasījumi pārsniedz 
12. pantā minēto summu, Komisija:

Or. fr

Grozījums Nr. 394
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija, nepiemērojot 101. pantā 
minēto procedūru, var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros nosaka papildu maksājumus 
vai atvilkumus, ar kādiem koriģē saskaņā 
ar 3. punktu veiktos maksājumus.

6. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros nosaka papildu maksājumus 
vai atvilkumus, ar kādiem koriģē saskaņā 
ar 3. punktu veiktos maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā lauksaimniecības un finanšu konsultantu nozīme līdzšinējā līmenī.

Grozījums Nr. 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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6. Komisija, nepiemērojot 101. pantā 
minēto procedūru, var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros nosaka papildu maksājumus 
vai atvilkumus, ar kādiem koriģē saskaņā 
ar 3. punktu veiktos maksājumus.

6. Komisija, piemērojot 101. pantā 
minēto procedūru, var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros nosaka papildu maksājumus 
vai atvilkumus, ar kādiem koriģē saskaņā 
ar 3. punktu veiktos maksājumus.

Or. es

Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības labad Komisijai ir jāturpina ikmēneša maksājuma procedūra.

Grozījums Nr. 396
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots

Administratīvās un personāla izmaksas

Dalībvalstu un ELGF atbalsta saņēmēju 
izdevumus, kas saistīti ar 
administratīvajām un personāla 
izmaksām, fonds nesedz.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka dalībvalstu administratīvās izmaksas nevar palielināt uz nenoteiktu laiku, 
jāsaglabā tehniskā palīdzība KLP 1. pīlāra pārvaldībai.

Grozījums Nr. 397
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija 
satelītdatus bez maksas piegādā par platību 
uzraudzības sistēmu kompetentajām 

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija 
satelītdatus bez maksas piegādā par platību 
uzraudzības un kontroles sistēmu 
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iestādēm vai pakalpojumu sniedzējiem,
kurus minētās struktūras ir pilnvarojušas 
sevi pārstāvēt.

kompetentajām iestādēm vai pakalpojumu 
sniedzējiem, kurus minētās struktūras ir 
pilnvarojušas sevi pārstāvēt.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija 
satelītdatus bez maksas piegādā par platību 
uzraudzības sistēmu kompetentajām 
iestādēm vai pakalpojumu sniedzējiem, 
kurus minētās struktūras ir pilnvarojušas 
sevi pārstāvēt.

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija 
satelītdatus bez maksas piegādā par platību 
uzraudzības un kontroles sistēmu 
kompetentajām iestādēm vai pakalpojumu 
sniedzējiem, kurus minētās struktūras ir 
pilnvarojušas sevi pārstāvēt.

Or. en

Pamatojums

Satelītu dati pēc iespējas plašāk jāizmanto arī kontroles sistēmā.

Grozījums Nr. 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija paliek satelītdatu īpašniece un 
pēc darba pabeigšanas tos atgūst.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 400
Matt Carthy
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Regulas priekšlikums
22. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem 
vai darba metodēm, saistībā ar 64. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto platību 
uzraudzības sistēmu Komisija var uzticēt 
specializētiem subjektiem.

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem 
vai darba metodēm, saistībā ar 64. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto platību 
uzraudzības un kontroles sistēmu Komisija 
var uzticēt specializētiem subjektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem 
vai darba metodēm, saistībā ar 64. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto platību 
uzraudzības sistēmu Komisija var uzticēt 
specializētiem subjektiem.

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem 
vai darba metodēm, saistībā ar 64. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto platību 
uzraudzības un kontroles sistēmu Komisija 
var uzticēt specializētiem subjektiem.

Or. en

Pamatojums

Satelītu dati pēc iespējas plašāk jāizmanto arī kontroles sistēmā.

Grozījums Nr. 402
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārvaldīt Savienības 
lauksaimniecības tirgus globālā kontekstā;

a) pareizi un ilgtspējīgi pārvaldīt 
Savienības lauksaimniecības tirgus globālā 
kontekstā, tostarp reģionālā un globālā 
līmenī izveidojot un paplašinot tirgus 
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uzraudzības mehānismus un ņemot vērā 
attīstības mērķus;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzība vajadzīga, lai saprastu iekšēju ES politikas nostādņu ārējo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm un tādējādi panāktu attīstības politikas saskaņotību. Līdzīgi, kā 
paredzēts LESD 191. pantā, KLP un tās finansēšana nedrīkst kavēt IAM vai Parīzes nolīgumā 
par klimata pārmaiņām noteikto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 403
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārvaldīt Savienības 
lauksaimniecības tirgus globālā kontekstā;

a) pieņemt konkrētus pasākumus, lai 
pienācīgi saskaņotu Savienības 
lauksaimniecības tirgus darbību, ņemot 
vērā izmaiņas pasaules tirgū;

Or. en

Pamatojums

Jāpaskaidro iespējamie izdevumi attiecībā uz a) punktu.

Grozījums Nr. 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iejaukties lauksaimniecības tirgos 
traucējumu gadījumā, kas apdraud 
Eiropas lauku saimniecību ekonomisko 
līdzsvaru;

Or. fr
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Grozījums Nr. 405
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt lauksaimniecības zemes 
izmantojuma un lauksaimniecības zemes 
izmantojuma maiņas, tostarp 
agromežsaimniecības platību, 
agroekonomisko un agrovidisko 
uzraudzību un lauksaimniecības kultūru 
stāvokļa uzraudzību tā, lai būtu iespējams 
sagatavot aplēses, jo īpaši attiecībā uz 
ražām un lauksaimniecisko ražošanu, un ar 
ārkārtas apstākļiem saistīto ietekmi uz 
lauksaimniecību;

b) nodrošināt lauksaimniecības zemes 
izmantojuma un lauksaimniecības zemes 
izmantojuma maiņas, tostarp 
agromežsaimniecības platību, 
agroekonomisko un agrovidisko 
uzraudzību un augsnes un 
lauksaimniecības kultūru stāvokļa 
uzraudzību tā, lai būtu iespējams sagatavot 
aplēses, jo īpaši par ražām un 
lauksaimniecisko ražošanu, un ar ārkārtas 
apstākļiem saistīto ietekmi uz 
lauksaimniecību un novērtēt 
lauksaimniecības sistēmu noturību pret 
klimata pārmaiņām, kā arī progresu tādas 
lauksaimniecības prakses īstenošanā, kas 
palīdz sasniegt Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam un Parīzes 
nolīgumā par klimata pārmaiņām 
noteiktos mērķus un mērķrādītājus 
klimata jomā;

Or. en

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir uzraudzīt resursu bāzi, no kuras ir atkarīga lauksaimniecība un visbeidzot 
ilgtermiņa ražīgums un konkurētspēja. Uzraudzība arī vajadzīga, lai izprastu ārējo ietekmi uz 
ES iekšpolitiku jaunattīstības valstīs. Līdzīgi, kā paredzēts LESD 191. pantā, Savienības 
klimata un vides politikas mērķi, KLP un tās finansēšana nedrīkst kavēt IAM vai Parīzes 
nolīgumā par klimata pārmaiņām noteikto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 406
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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23. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošināt pietiekamu uzraudzību 
attiecībā uz dabas resursiem, no kuriem ir 
atkarīga lauksaimnieciskā ražošana, jo 
īpaši augsni un ūdeni, lai nodrošinātu 
KLP izdevumu par sabiedrisko labumu 
sniegšanu efektivitātes pienācīgu 
novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 407
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt pasaules tirgu 
pārredzamību;

d) veicināt pasaules tirgu 
pārredzamību, tostarp nodrošināt attīstības 
politikas saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt pasaules tirgu 
pārredzamību;

d) pieņemt konkrētus pasākumus, kas
veicina pasaules tirgus norišu 
pārredzamību;

Or. en
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Pamatojums

Jāpaskaidro iespējamie izdevumi attiecībā uz d) punktu.

Grozījums Nr. 409
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot 7. panta c) punktu, Komisija 
finansē rīcības, kas attiecas uz KLP 
īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, 
tostarp satelītdatu, ģeotelpisko datu un 
meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi, 
telpisko datu infrastruktūras un tīmekļa 
vietnes izveidi, specifisku, ar 
klimatiskajiem apstākļiem saistītu pētījumu 
veikšanu, tālizpēti, ko izmanto, lai 
palīdzētu uzraudzīt lauksaimniecības 
zemes izmantojuma maiņu un augsnes 
veselību, un agrometeoroloģisko un 
ekonometrisko modeļu atjaunināšanu. 
Minētās rīcības vajadzības gadījumā veic 
sadarbībā ar EVA, JRC, valsts 
laboratorijām un struktūrām vai ar privātā 
sektora iesaistīšanos.

Ievērojot 7. panta c) punktu, Komisija 
finansē rīcības, kas attiecas uz KLP un tās 
ietekmes Savienībā un ārpus tās
īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, 
tostarp satelītdatu, ģeotelpisko datu un 
meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi, 
telpisko datu infrastruktūras un tīmekļa 
vietnes izveidi, specifisku, ar 
klimatiskajiem apstākļiem saistītu pētījumu 
veikšanu, tālizpēti, ko izmanto, lai 
palīdzētu uzraudzīt lauksaimniecības 
zemes izmantojuma maiņu un augsnes 
veselību un kvalitāti, un 
agrometeoroloģisko un ekonometrisko 
datu un modeļu atjaunināšanu. Minētās 
rīcības vajadzības gadījumā veic sadarbībā 
ar EVA, Eurostat, JRC, valsts 
laboratorijām un struktūrām vai ar privātā 
sektora iesaistīšanos ar nosacījumu, ka 
publiskajos avotos pieejamas informācijas 
garā publiskajā vidē tiek nodrošināta 
vienotu un kopīgu avotu objektivitāte un 
pārredzamība.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis sadarbojas, lai 
nodrošinātu piekļuvi datiem un 
informācijai, kas vajadzīga KLP progresa 
un darbības novērtēšanai; tas var ietvert 
apmaiņu ar informāciju un datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina finansējumu, lai 
uzturētu un vajadzības gadījumā 
paplašinātu LUCAS un citus 
instrumentus, kas vajadzīgi, lai mērītu 
norises saistībā ar augsnes virskārtas 
veidošanos un trūdēšanu, augsnes eroziju, 
pesticīdu uzkrāšanos, un Komisija varētu 
pārliecināties, ka ES līdzekļi ir izmantoti 
efektīvi nolūkā sasniegt Stratēģisko plānu 
regulā [.../....] izklāstītos KLP mērķus.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pārbaudīt, vai KLP sasniedz visus tās mērķus, īpaši attiecībā uz augsni un citiem 
dabas resursiem, uz kuriem balstās lauksaimniecība, jātērē nosacīti ļoti maza summa 
(salīdzinājumā, piemēram, ar tiešo maksājumu summu).

Grozījums Nr. 412
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Attīstības politikas jomu saskaņotības 
uzraudzība

1. Saskaņā ar LESD 208. pantu KLP 
ietekme uz pārtikas sistēmām un 
ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku 
jaunattīstības valstīs tiek sistemātiski 
neatkarīgi novērtēta. Šajā uzraudzības 
procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta 
ietekmei, ko rada lauksaimniecības 
pārtikas tirdzniecības plūsmas starp ES 
un jaunattīstības valstīm, attiecībā uz:

i) pārtikas ražošanu, pārstrādi un 
izplatīšanu vismazāk attīstītajās valstīs;

ii) vietējiem mazajiem ražotājiem un 
lauksaimniecībā strādājošām sievietēm;

iii) produktiem, kurus jaunattīstības 
valstis uzskata par jutīgiem;

iv) produktiem, kas iegūti nozarēs, 
kurām piešķirti KLP saistītie maksājumi 
un kurās ir izvērsti KLP krīzes 
pārvaldības pasākumi.

2. Novērtējumā pārbauda datus, kuri 
iegūti no ES tirgus novērošanas centriem, 
gadījumu pētījumiem, ziņojumiem par 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī 
partnervalstu un citu attiecīgo ieinteresēto 
personu, piemēram, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, sniegtos 
pierādījumus. Šajā nolūkā ES tirgus 
novērošanas centru nozaru un 
ģeogrāfisko tvērumu attiecina uz 
produktiem, kurus partnervalstis uzskata 
par jutīgiem, un ietver vismazāk attīstītās 
valstis. Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus, nosaka novērtēšanas tvērumu un 
procedūru.

3. Ja uzraudzības dati liecina par 
nelabvēlīgu ietekmi uz jaunattīstības 
valsts lauksaimniecības pārtikas ražošanu 
un pārstrādi vai nodrošinātību ar pārtiku, 
Eiropas Komisija sniedz agrīnu 
brīdinājumu, steidzinot Savienību un 
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skartās lauksaimnieku kopienas, kā arī 
partnervalstu valdības apspriesties, lai 
vienotos par korektīviem pasākumiem. 
Skartajām pusēm nodrošina sociālo 
aizsardzību.

4. Ja agrīnais brīdinājums netiek 
sniegts, bet rodas nelabvēlīga ietekme, 
skartā puse var iesniegt sūdzību. Sūdzības 
iesniedz Eiropas Parlamenta 
pastāvīgajam referentam attīstības 
politikas saskaņotības jautājumos, un 
sūdzību izskata Eiropas Komisijas 
uzklausīšanas amatpersonas. 
Pierādījumus var iesniegt skartās grupas 
vai citas ieinteresētās personas.

5. Komisija iesniedz Padomei un 
Eiropas Parlamentam gada ziņojumu par 
novērtējuma rezultātiem, kā arī saņemtos 
pierādījumus un izklāstu par ES politisko 
risinājumu.

Or. en

Pamatojums

Šīs procedūras mērķis ir izveidot mehānismu, kas vienlaikus uzrauga attīstības politikas 
saskaņotību un ļauj Komisijai saņemt vēstījumus par iespējami skartajiem tirgiem un 
kopienām. Tas paplašina jau pašreizējo tirgus novērošanas centru pienākumus. Komisijas 
uzklausīšanas amatpersona jau strādā Eiropas Komisijā, un šo pienākumu varētu uzticēt arī 
ES delegācijām, kurām ir pilnvaras tirdzniecības un lauksaimniecības jomā.

Grozījums Nr. 413
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums 
apstiprināt KLP stratēģisko plānu, 
Komisija izmaksā dalībvalstij sākotnējo 
priekšfinansējuma summu par visu KLP 
stratēģiskā plāna darbības laiku. Šo 
sākotnējo priekšfinansējuma summu 
izmaksā pa daļām šādi:

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums 
apstiprināt KLP stratēģisko plānu, 
Komisija izmaksā dalībvalstij sākotnējo 
priekšfinansējuma summu par visu KLP 
stratēģiskā plāna darbības laiku. Šo 
sākotnējo priekšfinansējuma summu 
izmaksā 5 % apmērā no ELFLA atbalsta 
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kvotas, kas paredzēta visam KLP 
stratēģiskā plāna darbības laikposmam.

Or. pl

Grozījums Nr. 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums 
apstiprināt KLP stratēģisko plānu, 
Komisija izmaksā dalībvalstij sākotnējo 
priekšfinansējuma summu par visu KLP 
stratēģiskā plāna darbības laiku. Šo 
sākotnējo priekšfinansējuma summu 
izmaksā pa daļām šādi:

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums 
apstiprināt KLP stratēģisko plānu, 
Komisija izmaksā dalībvalstij sākotnējo 
priekšfinansējuma summu par visu KLP 
stratēģiskā plāna darbības laiku. Šo 
sākotnējo priekšfinansējuma summu 
izmaksā 5 % apmērā no ELFLA atbalsta 
kvotas, kas paredzēta visam KLP 
stratēģiskā plāna darbības laikposmam.

Or. pl

Grozījums Nr. 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2021. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 416
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
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29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2021. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2021. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

a) 2021. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

Or. es

Pamatojums

Būtu lietderīgi izmaksāt priekšfinansējumu divu gadu laikā, lai novērstu kavējumus otrā 
pīlāra pasākumu īstenošanā.

Grozījums Nr. 418
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2021. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

a) 2021. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

Or. it
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Grozījums Nr. 419
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2021. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

a) 2021. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

Or. es

Grozījums Nr. 420
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2022. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2022. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 422
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Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2022. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

a) 2022. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

Or. es

Grozījums Nr. 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2022. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

a) 2022. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;

Or. es

Pamatojums

Būtu lietderīgi izmaksāt priekšfinansējumu divu gadu laikā, lai novērstu kavējumus otrā 
pīlāra pasākumu īstenošanā.

Grozījums Nr. 424
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2022. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

b) 2022. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam;
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Or. it

Grozījums Nr. 425
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2023. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2023. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Būtu lietderīgi izmaksāt priekšfinansējumu divu gadu laikā, lai novērstu kavējumus otrā 
pīlāra pasākumu īstenošanā.

Grozījums Nr. 427
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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c) 2023. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2023. gadā: 1 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 429
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts– 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2023. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam.

c) 2023. gadā: 1,5 % no ELFLA 
atbalsta summas visam KLP stratēģiskā 
plāna darbības laikam.

Or. it

Grozījums Nr. 430
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir notikusi līdzekļu pārvietošana 3. Ja ir notikusi līdzekļu pārvietošana 
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uz vai no ELFLA saskaņā ar Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
90. pantu, papildu priekšfinansējumu 
neizmaksā un neatgūst.

uz vai no ELFLA saskaņā ar Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
90. pantu, izmaksā un atgūst papildu 
priekšfinansējumu.

Or. en

Pamatojums

ELFLA finansēto intervences pasākumu vienmērīgu sākumu nedrīkst kavēt zemās ES 
priekšfinansējuma summas dēļ. ELFLA finansētās intervences galvenokārt palīdz sasniegt 
svarīgus mērķus (piemēram, vides, lauku attīstības un citās jomās). Nav pamatoti aprēķināt 
priekšfinansējumu attiecībā uz sākotnējo ELFLA budžetu, jo iespējamie pārskaitījumi starp 
abiem pīlāriem varētu būtiski ietekmēt absolūto summu, kas pieejama priekšfinansējumam.

Grozījums Nr. 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir notikusi līdzekļu pārvietošana 
uz vai no ELFLA saskaņā ar Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
90. pantu, papildu priekšfinansējumu
neizmaksā un neatgūst.

3. Ja ir notikusi līdzekļu pārvietošana 
uz vai no ELFLA saskaņā ar Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
90. pantu, var izmaksāt vai atgūt papildu 
priekšfinansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Priekšfinansējuma procentus 
izmanto attiecīgajam KLP stratēģiskajam 
plānam un atvelk no galīgajā izdevumu 
deklarācijā norādītās publisko izdevumu 
summas.

4. Priekšfinansējuma procentus 
izmanto attiecīgajam KLP stratēģiskajam 
plānam vai reģionālajam intervences 
plānam un atvelk no galīgajā izdevumu 
deklarācijā norādītās publisko izdevumu 
summas.
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz reģionālajiem plāniem un, lai saglabātu šā panta saskaņotību, priekšfinansējuma 
summu procentu likmes jāizmanto attiecībā uz to plānu, kurā tās noteiktas.

Grozījums Nr. 433
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, 
ar plānu saistītajiem publiskajiem 
izdevumiem piemērojot katram intervences 
tipam noteikto iemaksu likmi, kas minēta 
Regulas (ES) …/... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 85. pantā.

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu vai attiecīgā 
gadījumā katru reģionālo intervences 
programmu. Tos aprēķina, ar plānu 
saistītajiem publiskajiem izdevumiem 
piemērojot katram intervences tipam 
noteikto iemaksu likmi, kas minēta 
Regulas (ES) …/... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 85. pantā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz starpmaksājumiem reģionālo intervences programmu gadījumā.

Grozījums Nr. 434
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, 
ar plānu saistītajiem publiskajiem 
izdevumiem piemērojot katram intervences 
tipam noteikto iemaksu likmi, kas minēta 
Regulas (ES) …/... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 85. pantā.

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, 
ar plānu saistītajiem publiskajiem 
izdevumiem piemērojot katram intervences 
tipam noteikto līdzfinansējuma likmi, kas 
minēta Regulas (ES) …/... [KLP 
stratēģisko plānu regula] 85. pantā.
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Grozījums Nr. 435
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
52. pantu, izdevumu deklarācijā iekļauj 
kopējās summas, kuras vadošā iestāde 
izmaksājusi galasaņēmējam, vai – garantiju 
gadījumā – garantiju līgumos noteiktās 
summas, kuras vadošā iestāde rezervējusi 
galasaņēmējam, kā tas aprakstīts [Regulas 
(ES) .../... 74. panta 5. punkta – KLP 
stratēģisko plānu regula – finanšu 
instrumentu attiecināmības noteikumi] a), 
b) un c) apakšpunktā.

3. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
53. panta 1. punktu, izdevumu deklarācijā 
iekļauj kopējās summas, kuras vadošā 
iestāde izmaksājusi galasaņēmējam, vai ―
garantiju gadījumā ― garantiju līgumos 
noteiktās summas, kuras vadošā iestāde 
rezervējusi galasaņēmējam, kā tas 
aprakstīts [Regulas (ES) .../... 74. panta 
5. punkta ― KLP stratēģisko plānu 
regula ― finanšu instrumentu 
attiecināmības noteikumi] a), b) un 
c) apakšpunktā.

Or. sl

Pamatojums

Atsaucei vajadzētu būt uz KNR 53. panta 1. punktu par finanšu instrumentiem, ko pārvalda 
vadošā iestāde.

Grozījums Nr. 436
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
52. pantu, izdevumu deklarācijas, kurās 
iekļauti izdevumi par finanšu 
instrumentiem, iesniedz saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

4. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 53. 
panta 2. punktu, izdevumu deklarācijas, 
kurās iekļauti izdevumi par finanšu 
instrumentiem, iesniedz saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:
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Or. sl

Pamatojums

Atsaucei vajadzētu būt uz KNR 53. panta 2. punktu par finanšu instrumentiem, par kuru 
pārvaldību ir atbildīga vadošā iestāde.

Grozījums Nr. 437
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, un ar 
nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir 
pierādījusi Komisijai, ka tā gūst 
kvantitatīvus, mērāmus un objektīvus vai 
zinātniski pārbaudāmus rezultātus 
klimata, vides un attīstības ilgtspējas un 
tostarp Ilgtspējīgas attīstības programmas 
2030. gadam un Parīzes nolīguma mērķu 
sasniegšanā, tā atkarībā no līdzekļu 
pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Peter Jahr
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Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna vai attiecīgā 
gadījumā reģionālās intervences 
programmas pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par lauku attīstības intervences atlikuma maksājumu reģionālo intervences 
programmu gadījumā.

Grozījums Nr. 439
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna pēdējā izpildes gada 

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā izmaksā 
atlikumu, pamatojoties uz finanšu plānu, 
kas ir spēkā ELFLA intervences tipu 
līmenī, attiecīgā KLP stratēģiskā plāna 
pēdējā izpildes gada pārskatiem un 
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pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

atbilstošajiem noskaidrošanas lēmumiem. 
Minētos pārskatus iesniedz Komisijai ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc Regulas 
(ES) …/... [KLP stratēģisko plānu regula] 
80. panta 3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

Or. en

Pamatojums

Šim teikumam nav nozīmes, jo Komisija vienmēr pirms atlikuma maksājums veikšanas ņem 
vērā resursu pieejamību.

Grozījums Nr. 440
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā izmaksā 
atlikumu, pamatojoties uz finanšu plānu, 
kas ir spēkā ELFLA intervences tipu 
līmenī, attiecīgā KLP stratēģiskā plāna 
pēdējā izpildes gada pārskatiem un 
atbilstošajiem noskaidrošanas lēmumiem. 
Minētos pārskatus iesniedz Komisijai ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc Regulas 
(ES) …/... [KLP stratēģisko plānu regula] 
80. panta 3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

Or. en
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Grozījums Nr. 441
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līdz 1. punktā noteiktajam 
termiņam Komisija nav saņēmusi pēdējo 
gada veikuma ziņojumu un dokumentus, 
kas vajadzīgi, lai veiktu grāmatojumu 
noskaidrošanu par plāna izpildes pēdējo 
gadu, saistības attiecībā uz atlikuma 
maksājumu automātiski atceļ saskaņā ar 
32. pantu.

3. Ja līdz 1. punktā noteiktajam 
termiņam Komisija nav saņēmusi pēdējo 
veikuma ziņojumu un dokumentus, kas 
vajadzīgi, lai veiktu grāmatojumu 
noskaidrošanu par plāna izpildes pēdējo 
gadu, saistības attiecībā uz atlikuma 
maksājumu automātiski atceļ saskaņā ar 
32. pantu.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā citu ES fondu gadījumā arī šajā tiesību akta priekšlikumā Eiropas Komisija 
ierosina noteikt dalībvalstīm pienākumu sniegt gada ziņojumu. Šo jauno elementu nevar 
atbalstīt, jo valsts un reģionālā pārvalde nespētu iegūt un apkopot datus, kas vajadzīgi gada 
veikuma ziņojumu sagatavošanai. Ziņojumu iesniegšana reizi divos vai trijos gados būtu 
vieglāk izpildāma, un tādējādi tiktu nodrošināta ziņojumu savlaicīga izstrāde un ticamība.

Grozījums Nr. 442
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.
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Or. pl

Grozījums Nr. 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. pl

Grozījums Nr. 444
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījuma nolūks ir atgriezties pie N+3 noteikuma, lai paredzētu nepieciešamos termiņus 
programmu labai īstenošanai un nodrošinātu gada budžeta dotācijas pienācīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 445
Daniel Buda

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
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3. punktā noteiktajām prasībām. 3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums vienkāršos II pīlāra fondu labāku izmantošanu. Jāsaglabā n + 3 princips.

Grozījums Nr. 447
Norbert Lins

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Saglabāts līdzšinējais stāvoklis.

Grozījums Nr. 448
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
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izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. hr

Grozījums Nr. 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu budžeta saistību ievērošanu, ir jāsaglabā N+3 noteikums. KLP modeļa maiņas 
dēļ vismaz pagaidām nešķiet lietderīgi šo noteikumu mainīt. Šis grozījums ir saskaņā ar 
nostāju, kas saglabāta ziņojuma projektā par stratēģiskajiem plāniem.

Grozījums Nr. 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. es

Pamatojums

Pirmajos plānošanas gada maksājumos būs grūtāk izpildīt šo stingrāko prasību. Uzskatām, 
ka, lai ievērotu saistības, ir jāsaglabā N+3 noteikums.

Grozījums Nr. 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Labāk būtu saglabāt N+3 gada noteikumu, nevis ierosināto N+2 noteikumu. Ir nepieciešams
vairāk laika, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi tiek pilnībā izmantoti investīcijām, videi, 
klimatam u. c., un šie līdzekļi netiktu zaudēti.
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Grozījums Nr. 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. it
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Grozījums Nr. 456
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir ierosināta tiesvedība vai 
administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs 
efekts, 1. vai 2. punktā minētās 
automātiskas saistību atcelšanas periodu 
attiecībā uz summu, kura saistīt ar 
attiecīgajām rīcībām, aptur uz minētās 
tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības 
laiku ar noteikumu, ka Komisija līdz 
N+3. gada 31. janvārim saņem pamatotu 
paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

3. Ja ir ierosināta tiesvedība vai 
administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs 
efekts, 1. vai 2. punktā minētās 
automātiskas saistību atcelšanas periodu 
attiecībā uz summu, kura saistīt ar 
attiecīgajām rīcībām, aptur uz minētās 
tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības 
laiku ar noteikumu, ka Komisija līdz 
N+4. gada 31. janvārim saņem pamatotu 
paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

Or. hr

Grozījums Nr. 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir ierosināta tiesvedība vai 
administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs 
efekts, 1. vai 2. punktā minētās 
automātiskas saistību atcelšanas periodu 
attiecībā uz summu, kura saistīt ar 
attiecīgajām rīcībām, aptur uz minētās 
tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības 
laiku ar noteikumu, ka Komisija līdz 
N+3. gada 31. janvārim saņem pamatotu 
paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

3. Ja ir ierosināta tiesvedība vai 
administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs 
efekts, 1. vai 2. punktā minētās 
automātiskas saistību atcelšanas periodu 
attiecībā uz summu, kura saistīt ar 
attiecīgajām rīcībām, aptur uz minētās 
tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības 
laiku ar noteikumu, ka Komisija līdz 
N+4. gada 31. janvārim saņem pamatotu 
paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas saskaņā ar Omnibus regulu.

Grozījums Nr. 458
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir ierosināta tiesvedība vai 
administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs 
efekts, 1. vai 2. punktā minētās 
automātiskas saistību atcelšanas periodu 
attiecībā uz summu, kura saistīt ar 
attiecīgajām rīcībām, aptur uz minētās 
tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības 
laiku ar noteikumu, ka Komisija līdz N+3. 
gada 31. janvārim saņem pamatotu 
paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

3. Ja ir ierosināta tiesvedība vai 
administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs 
efekts, 1. vai 2. punktā minētās 
automātiskas saistību atcelšanas periodu 
attiecībā uz summu, kura saistīt ar 
attiecīgajām rīcībām, aptur uz minētās 
tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības 
laiku ar noteikumu, ka Komisija līdz N+4. 
gada 31. janvārim saņem pamatotu 
paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

Or. es

Grozījums Nr. 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 31. 
decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 31. 
decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. es

Grozījums Nr. 460
Norbert Erdős, Michel Dantin



AM\1170200LV.docx 73/168 PE630.688v01-00

LV

Regulas priekšlikums
32.pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. en

Pamatojums

Labāk būtu saglabāt N+3 gada noteikumu, nevis ierosināto N+2 noteikumu. Ir nepieciešams
vairāk laika, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi tek pilnībā izmantoti investīcijām, videi, klimatam 
u. c., un šie līdzekļi netiktu zaudēti.

Grozījums Nr. 461
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts– 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. it

Grozījums Nr. 462
Daniel Buda

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
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atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. ro

Grozījums Nr. 463
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. hr

Grozījums Nr. 464
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 31. 
decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 31. 
decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. es

Grozījums Nr. 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums



AM\1170200LV.docx 75/168 PE630.688v01-00

LV

32. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

a) budžeta saistību daļu, par kuru ir 
iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras 
atlīdzinājumu Komisija N+3. gada 
31. decembrī ir samazinājusi vai uz laiku 
apturējusi;

Or. en

Grozījums Nr. 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA satvarā darbība var saņemt dažāda 
veida atbalstu no KLP stratēģiskā plāna un 
no citiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju (ESI) fondiem vai Savienības 
instrumentiem tikai tad, ja kumulētā 
atbalsta kopsumma, kas piešķirta kā dažāda 
veida atbalsts, nepārsniedz lielāko atbalsta 
intensitāti vai atbalsta summu, kas 
piemērojama attiecīgajam intervences 
tipam, kurš minēts Regulas (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] III sadaļā. Tādos 
gadījumos dalībvalstis nedeklarē 
Komisijai izdevumus attiecībā uz:

ELFLA satvarā darbība var saņemt dažāda 
veida atbalstu no KLP stratēģiskā plāna un 
no citiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju (ESI) fondiem vai Savienības 
instrumentiem tikai tad, ja kumulētā 
atbalsta kopsumma, kas piešķirta kā dažāda 
veida atbalsts, nepārsniedz lielāko atbalsta 
intensitāti vai atbalsta summu, kas 
piemērojama attiecīgajam intervences 
tipam, kurš minēts Regulas (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] III sadaļā. Tādos 
gadījumos maksājuma pieteikumā 
deklarētos izdevumus nedeklarē attiecībā 
uz:

Or. en

Grozījums Nr. 467
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA satvarā darbība var saņemt dažāda ELFLA satvarā darbība var saņemt dažāda 
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veida atbalstu no KLP stratēģiskā plāna un 
no citiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju (ESI) fondiem vai Savienības 
instrumentiem tikai tad, ja kumulētā 
atbalsta kopsumma, kas piešķirta kā dažāda 
veida atbalsts, nepārsniedz lielāko atbalsta 
intensitāti vai atbalsta summu, kas 
piemērojama attiecīgajam intervences 
tipam, kurš minēts Regulas (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] III sadaļā. Tādos 
gadījumos dalībvalstis nedeklarē Komisijai 
izdevumus attiecībā uz:

veida atbalstu no KLP stratēģiskā plāna un 
no citiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju (ESI) fondiem vai Savienības 
instrumentiem tikai tad, ja kumulētā 
atbalsta kopsumma, kas piešķirta kā dažāda 
veida atbalsts, nepārsniedz lielāko atbalsta 
intensitāti vai atbalsta summu, kas 
piemērojama attiecīgajam intervences 
tipam, kurš minēts Regulas (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] III sadaļā. Tādos 
gadījumos dalībvalstis nedeklarē Komisijai 
visus izdevumus vai daļu no tiem attiecībā 
uz:

Or. en

Pamatojums

Otrās daļas pēdējā teikumā tiek izslēgta KLP stratēģiskā plāna izdevumu kumulācija ar 
citiem ES instrumentiem (ko var arī deklarēt), savukārt pirmajā teikumā skaidri atļauts to 
kumulēt līdz lielākajai atbalsta intensitātei.

Grozījums Nr. 468
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
34. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumu deklarācijā norādāmo izdevumu 
summu var aprēķināt proporcionāli saskaņā 
ar dokumentu, kurā izklāstīti atbalsta 
nosacījumi.

Izdevumu deklarācijā norādāmo izdevumu 
summu par dažādiem otrajā daļā 
minētajiem atbalsta instrumentiem var 
aprēķināt proporcionāli saskaņā ar 
dokumentu, kurā izklāstīti atbalsta 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pēdējā daļā tiek ļauts proporcionāli deklarēt izdevums, iespējams, attiecībā uz 
dažādiem instrumentiem, tomēr redakcija nav pilnīgi skaidra.

Grozījums Nr. 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen
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Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai 
tad, ja:

Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai 
tad, ja tos ir veikušas akreditētas 
maksājumu aģentūras un:

Or. en

Grozījums Nr. 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tos veikušas akreditētas 
maksājumu aģentūras;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 471
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības noteikumiem, 
vai

b) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības noteikumiem;

Or. fr

Pamatojums

Šī papildinošā grozījuma mērķis ir atrast vidusceļu starp ikgadējas, uz rezultātiem balstītas 
kontroles sistēmas ierobežojumiem, dalībvalstu progresa attiecībā pret ES mērķu sasniegšanu 
daudzgadu kontroles priekšrocībām un atgriešanos pašreizējā situācijā (tikai atbilstības 
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revīzija). Tā kā minēto triju sistēmu apkopošana nešķiet reāla, tiek ierosināts saglabāt tikai 
izdevumu atbilstības revīziju un rezultātu daudzgadu sistēmu.

Grozījums Nr. 472
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 
minētajiem intervences tipiem:

svītrots

i) ziņojumā ir uzrādīta tiem 
atbilstoša izlaide un

ii) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajām pārvaldības sistēmām, 
kas neaptver attiecināmības nosacījumus, 
kuri individuāliem saņēmējiem noteikti 
valsts KLP stratēģiskajos plānos.

Or. fr

Pamatojums

Šī svītrojuma mērķis ir atrast vidusceļu starp ikgadējas, uz rezultātiem balstītas kontroles 
sistēmas ierobežojumiem, dalībvalstu progresa attiecībā pret ES mērķu sasniegšanu 
daudzgadu kontroles priekšrocībām un atgriešanos pašreizējā situācijā (tikai atbilstības 
revīzija). Tā kā minēto triju sistēmu apkopošana nešķiet reāla, tiek ierosināts saglabāt tikai 
izdevumu atbilstības revīziju un rezultātu daudzgadu sistēmu.

Grozījums Nr. 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ziņojumā ir uzrādīta tiem 
atbilstoša izlaide un

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Punkts jāsvītro, jo izlaides deklarācija nav ietverta izdevumu deklarācijā, bet veikuma 
ziņojumos, kas minēti KLP stratēģisko plānu regulas 121. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 474
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ziņojumā ir uzrādīta tiem atbilstoša 
izlaide un

i) ziņojumā ir uzrādīta tiem atbilstoša 
izlaide saskaņā ar KLP stratēģisko plānu 
regulas I pielikumu, kurā nodrošināti 
vismaz Savienības mēroga ilgtspējas 
pamatrādītāji, un

Or. en

Grozījums Nr. 475
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) tas nerada kaitējumu ne sociālajā, 
ne vides ziņā un atbilst ES politikas 
mērķiem un starptautiskajām saistībām 
un prasībām, kas noteiktas KLP 
stratēģisko plānu regulas 5. un 6. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tie veikti saskaņā ar piemērojamajām 
pārvaldības sistēmām, kas neaptver 
attiecināmības nosacījumus, kuri 
individuāliem saņēmējiem noteikti valsts 
KLP stratēģiskajos plānos.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāvar pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un sniegt ieteikumus.

Grozījums Nr. 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajām pārvaldības sistēmām, 
kas neaptver attiecināmības nosacījumus, 
kuri individuāliem saņēmējiem noteikti 
valsts KLP stratēģiskajos plānos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts jāsvītro, jo šis jautājums tiek risināts saskaņā ar 53. pantā noteiktajām attiecināmības 
procedūrām.

Grozījums Nr. 478
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajām pārvaldības sistēmām,
kas neaptver attiecināmības nosacījumus, 
kuri individuāliem saņēmējiem noteikti
valsts KLP stratēģiskajos plānos.

ii) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajām pārvaldības sistēmām, 
ņemot vērā valsts KLP stratēģiskajos 
plānos paredzētos nosacījumus, kas 
nodrošina kopēju pieeju un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā īstenošanas pieejā uzsvars vairs netiek likts uz attiecināmību saimniecības līmenī, bet 
gan uz rezultātiem valsts līmenī, savukārt saimniecību līmeņa noteikumus noteiks dalībvalstis; 
svarīgi, nodrošināt kopēju pieeju un kopīgi saglabāt vienota vienlīdzīgas konkurences pieeju, 
kas ir vienotā tirgus pamats.

Grozījums Nr. 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas c) punkta i) apakšpunktu 
nepiemēro avansiem, kas saņēmējiem 
izmaksāti saskaņā ar Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 
minētajiem intervences tipiem.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šī papildinošā grozījuma mērķis ir atrast vidusceļu starp ikgadējas, uz rezultātiem balstītas 
kontroles sistēmas ierobežojumiem, dalībvalstu progresa attiecībā pret ES mērķu sasniegšanu 
daudzgadu kontroles priekšrocībām un atgriešanos pašreizējā situācijā (tikai atbilstības 
revīzija). Tā kā minēto triju sistēmu apkopošana nešķiet reāla, tiek ierosināts saglabāt tikai 
izdevumu atbilstības revīziju un rezultātu daudzgadu sistēmu.

Grozījums Nr. 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienības tiesību aktos ir noteikti 
maksājuma termiņi, neviens maksājums, 
ko maksājumu aģentūras ir veikušas 
saņēmējiem pirms iespējamās agrākās 
maksājuma dienas un pēc iespējamās 
vēlākās maksājuma dienas, nav attiecināms 
uz Savienības finansējumu.

Ja Savienības tiesību aktos ir noteikti 
maksājuma termiņi, neviens maksājums, 
ko maksājumu aģentūras ir veikušas 
saņēmējiem pirms iespējamās agrākās 
maksājuma dienas un pēc iespējamās 
vēlākās maksājuma dienas, nav attiecināms 
uz Savienības finansējumu tikai tad, ja 
pienākumu neizpilde rada spēcīgu 
apdraudējumu ES finanšu interesēm.
Attiecīgajai maksājumu aģentūrai 
vienmēr ir jābūt iespējai sniegt 
paskaidrojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 481
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienības tiesību aktos ir noteikti 
maksājuma termiņi, neviens maksājums, 
ko maksājumu aģentūras ir veikušas 
saņēmējiem pirms iespējamās agrākās 
maksājuma dienas un pēc iespējamās 
vēlākās maksājuma dienas, nav attiecināms 
uz Savienības finansējumu.

Ja Savienības tiesību aktos ir noteikti 
maksājuma termiņi, neviens maksājums, 
ko maksājumu aģentūras ir veikušas 
saņēmējiem pirms iespējamās agrākās 
maksājuma dienas un pēc iespējamās 
vēlākās maksājuma dienas, nav attiecināms 
uz Savienības finansējumu, izņemot tādos 
gadījumos un saskaņā ar tādiem 
nosacījumiem un ierobežojumiem, kas 
jānosaka, ņemot vērā proporcionalitātes 
principu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Regulas (ES) Nr. 1306/2013 40. panta redakcija labāk atspoguļo ES mērķus.
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Grozījums Nr. 482
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par apstākļiem un 
nosacījumiem, ar kādiem šā panta pirmajā 
daļā minētos maksājumus drīkst uzskatīt 
par attiecināmiem, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu.

Lai izdevumi, kas veikti pirms agrākā 
iespējamā maksājuma datuma vai pēc 
vēlākā iespējamā maksājuma datuma, 
būtu tiesīgi saņemt Savienības 
finansējumu, vienlaikus ierobežojot 
finansiālo ietekmi, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 100. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, atkāpjoties no pirmajā daļā
paredzētā noteikuma.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Regulas (ES) Nr. 1306/2013/ES 40. panta redakcija labāk atspoguļo ES mērķus.

Grozījums Nr. 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots

Mēneša maksājumu un starpmaksājumu 
samazināšana

1. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka Savienības tiesību 
aktos noteiktie finanšu līdzekļu 
maksimālie apjomi ir pārsniegti, Komisija 
mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij 
samazina ar 19. panta 3. punktā 
minētajiem īstenošanas aktiem, kas 
attiecas uz mēneša maksājumiem, vai 
30. pantā minēto starpmaksājumu 
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satvarā.

2. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka 36. pantā minētie 
maksājuma termiņi nav ievēroti, 
dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks 
par 30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus 
minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija 
atbildi uzskata par neapmierinošu, 
Komisija var mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij 
samazināt ar 19. panta 3. punktā 
minētajiem īstenošanas aktiem, kas 
attiecas uz mēneša maksājumiem, vai 
30. pantā minēto starpmaksājumu 
satvarā.

3. Saskaņā ar šo pantu veiktie 
samazinājumi neskar 51. pantu.

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros nosaka turpmākus 
noteikumus par procedūru un citiem 
praktiskiem kārtības aspektiem, kas 
vajadzīgi 36. pantā paredzētā mehānisma 
pienācīgai funkcionēšanai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. pl

Grozījums Nr. 484
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots

Mēneša maksājumu un starpmaksājumu 
samazināšana

1. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka Savienības tiesību 
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aktos noteiktie finanšu līdzekļu 
maksimālie apjomi ir pārsniegti, Komisija 
mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij 
samazina ar 19. panta 3. punktā 
minētajiem īstenošanas aktiem, kas 
attiecas uz mēneša maksājumiem, vai 
30. pantā minēto starpmaksājumu 
satvarā.

2. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka 36. pantā minētie 
maksājuma termiņi nav ievēroti, 
dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks 
par 30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus 
minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija 
atbildi uzskata par neapmierinošu, 
Komisija var mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij 
samazināt ar 19. panta 3. punktā 
minētajiem īstenošanas aktiem, kas 
attiecas uz mēneša maksājumiem, vai 
30. pantā minēto starpmaksājumu 
satvarā.

3. Saskaņā ar šo pantu veiktie 
samazinājumi neskar 51. pantu.

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, kuros nosaka turpmākus 
noteikumus par procedūru un citiem 
praktiskiem kārtības aspektiem, kas 
vajadzīgi 36. pantā paredzētā mehānisma 
pienācīgai funkcionēšanai. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. pl

Grozījums Nr. 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka Savienības tiesību 
aktos noteiktie finanšu līdzekļu maksimālie 
apjomi ir pārsniegti, Komisija mēneša 
maksājumus vai starpmaksājumus 
attiecīgajai dalībvalstij samazina ar 
19. panta 3. punktā minētajiem 
īstenošanas aktiem, kas attiecas uz 
mēneša maksājumiem, vai 30. pantā 
minēto starpmaksājumu satvarā.

1. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka Savienības tiesību 
aktos noteiktie finanšu līdzekļu maksimālie 
apjomi ir pārsniegti, Komisija pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes piekrišanas 
samazina mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij.

Or. fr

Grozījums Nr. 486
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka 36. pantā minētie 
maksājuma termiņi nav ievēroti, 
dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 
30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus 
minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija 
atbildi uzskata par neapmierinošu, 
Komisija var mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij 
samazināt ar 19. panta 3. punktā 
minētajiem īstenošanas aktiem, kas attiecas 
uz mēneša maksājumiem, vai 30. pantā 
minēto starpmaksājumu satvarā.

2. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka 36. pantā minētie 
maksājuma termiņi nav ievēroti, 
dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 
30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus 
minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija ir 
secinājusi, ka sniegtie komentāri ir 
acīmredzami neapmierinoši, Komisija var 
mēneša maksājumus vai starpmaksājumus 
attiecīgajai dalībvalstij samazināt ar 
19. panta 3. punktā minētajiem īstenošanas 
aktiem, kas attiecas uz mēneša 
maksājumiem, vai 30. pantā minēto 
starpmaksājumu satvarā. Komisija 
nodrošina, ka jebkādi samazinājumi 
nerada turpmāku kavēšanos vai 
problēmas galīgajiem saņēmējiem 
dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka 36. pantā minētie 
maksājuma termiņi nav ievēroti, 
dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 
30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus 
minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija 
atbildi uzskata par neapmierinošu, 
Komisija var mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij 
samazināt ar 19. panta 3. punktā 
minētajiem īstenošanas aktiem, kas 
attiecas uz mēneša maksājumiem, vai 
30. pantā minēto starpmaksājumu 
satvarā.

2. Ja Komisija no izdevumu 
deklarācijām vai 88. pantā minētās 
informācijas secina, ka 36. pantā minētie 
maksājuma termiņi nav ievēroti, 
dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 
30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus 
minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija 
atbildi uzskata par neapmierinošu, 
Komisija pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes piekrišanas var samazināt 
mēneša maksājumus vai starpmaksājumus 
attiecīgajai dalībvalstij.

Or. fr

Grozījums Nr. 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu veiktie 
samazinājumi neskar 51. pantu.

3. Saskaņā ar šo pantu veiktos 
samazinājumus piemēro saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, neskarot
51. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 489
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar ikgadējo noskaidrošanu

1. Ja 8. panta 3. punktā un 11. pana 
1. punktā minētos dokumentus
dalībvalstis neiesniedz 8. panta 3. punktā 
paredzētajos termiņos, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minēto 
mēneša maksājumu kopsummu. Uz laiku 
apturēto maksājumu summas Komisija 
atlīdzina, kad tā no attiecīgās dalībvalsts 
ir saņēmusi trūkstošos dokumentus, ja 
saņemšanas datums nav vēlāks kā seši 
mēneši pēc termiņa.

Attiecībā uz 30. pantā minētajiem 
starpmaksājumiem izdevumu deklarāciju 
par nepieņemamu atzīst saskaņā ar 
minētā panta 6. punktu.

2. Ja 52. pantā minētās ikgadējās 
veikuma noskaidrošanas satvarā Komisija 
konstatē, ka starpība starp deklarētajiem 
izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā 
uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir 
lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar 
norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus 
vai 30. pantā minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kurām piemērots 52. panta 
2. punktā minētā samazināšana, un uz 
laiku apturamā summa nepārsniedz 
procentus, kas atbilst saskaņā ar 
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52. panta 2. punktu piemērotajai 
samazināšanai. Uz laiku apturētās 
summas Komisija atlīdzina dalībvalstīm 
vai samazina galīgi, izmantojot 52. pantā 
minēto īstenošanas aktu.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

3. Šajā pantā paredzētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un dod 
dalībvalstij iespēju iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus, ņem vērā īstenošanas 
aktus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.

Or. pl

Grozījums Nr. 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar ikgadējo noskaidrošanu

1. Ja 8. panta 3. punktā un 11. pana 
1. punktā minētos dokumentus 
dalībvalstis neiesniedz 8. panta 3. punktā 
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paredzētajos termiņos, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minēto 
mēneša maksājumu kopsummu. Uz laiku 
apturēto maksājumu summas Komisija 
atlīdzina, kad tā no attiecīgās dalībvalsts 
ir saņēmusi trūkstošos dokumentus, ja 
saņemšanas datums nav vēlāks kā seši 
mēneši pēc termiņa.

Attiecībā uz 30. pantā minētajiem 
starpmaksājumiem izdevumu deklarāciju 
par nepieņemamu atzīst saskaņā ar 
minētā panta 6. punktu.

2. Ja 52. pantā minētās ikgadējās 
veikuma noskaidrošanas satvarā Komisija 
konstatē, ka starpība starp deklarētajiem 
izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā 
uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir 
lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar 
norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus 
vai 30. pantā minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kurām piemērots 52. panta 
2. punktā minētā samazināšana, un uz 
laiku apturamā summa nepārsniedz 
procentus, kas atbilst saskaņā ar 
52. panta 2. punktu piemērotajai 
samazināšanai. Uz laiku apturētās 
summas Komisija atlīdzina dalībvalstīm 
vai samazina galīgi, izmantojot 52. pantā 
minēto īstenošanas aktu.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

3. Šajā pantā paredzētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
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procedūru.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un dod 
dalībvalstij iespēju iesniegt savus 
komentārus laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus, ņem vērā īstenošanas 
aktus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.

Or. pl

Grozījums Nr. 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 8. panta 3. punktā un 11. pana 1. punktā 
minētos dokumentus dalībvalstis 
neiesniedz 8. panta 3. punktā paredzētajos 
termiņos, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minēto mēneša maksājumu 
kopsummu. Uz laiku apturēto maksājumu 
summas Komisija atlīdzina, kad tā no 
attiecīgās dalībvalsts ir saņēmusi trūkstošos 
dokumentus, ja saņemšanas datums nav 
vēlāks kā seši mēneši pēc termiņa.

Ja 8. panta 3. punktā un 11. panta
1. punktā minētos dokumentus dalībvalstis 
neiesniedz 8. panta 3. punktā paredzētajos 
termiņos, Komisija pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes informēšanas
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minēto 
mēneša maksājumu kopsummu. Uz laiku 
apturēto maksājumu summas Komisija 
atlīdzina, kad tā no attiecīgās dalībvalsts ir 
saņēmusi trūkstošos dokumentus, ja 
saņemšanas datums nav vēlāks kā viens 
gads pēc termiņa.

Or. fr

Grozījums Nr. 492
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 8. panta 3. punktā un 11. pana 1. punktā 
minētos dokumentus dalībvalstis 
neiesniedz 8. panta 3. punktā paredzētajos
termiņos, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minēto mēneša 
maksājumu kopsummu. Uz laiku apturēto 
maksājumu summas Komisija atlīdzina, 
kad tā no attiecīgās dalībvalsts ir saņēmusi 
trūkstošos dokumentus, ja saņemšanas 
datums nav vēlāks kā seši mēneši pēc 
termiņa.

Ja 8. panta 3. punktā un 11. panta
1. punktā minētos dokumentus dalībvalstis 
neiesniedz līdz 30. jūnijam, kā noteikts
8. panta 3. punktā, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minēto mēneša 
maksājumu kopsummu. Uz laiku apturēto 
maksājumu summas Komisija atlīdzina, 
kad tā no attiecīgās dalībvalsts ir saņēmusi 
trūkstošos dokumentus, ja saņemšanas 
datums nav vēlāks kā seši mēneši pēc 
termiņa.

Or. en

Pamatojums

Būtu pāragri sniegt veikuma ziņojumu 15. februārī. Piemērotāks būtu 30. jūnijs.

Grozījums Nr. 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 52. pantā minētās ikgadējās 
veikuma noskaidrošanas satvarā Komisija 
konstatē, ka starpība starp deklarētajiem 
izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā 
uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir 
lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar 
norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus 
vai 30. pantā minētos starpmaksājumus.

svītrots

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kurām piemērots 52. panta 
2. punktā minētā samazināšana, un uz 
laiku apturamā summa nepārsniedz 
procentus, kas atbilst saskaņā ar
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52. panta 2. punktu piemērotajai 
samazināšanai. Uz laiku apturētās 
summas Komisija atlīdzina dalībvalstīm 
vai samazina galīgi, izmantojot 52. pantā 
minēto īstenošanas aktu.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar referentes vēlmi veikt rezultātu kontroli tikai daudzgadu sistēmā un 
attiecīgi svītrot īstenošanas ikgadējo kontroli. Tāpēc ir saprotami svītrot šo punktu, kurā 
paredzēti noteikumi par maksājumu apturēšanu ikgadējās veikuma noskaidrošanas 
gadījumā — tā kā noskaidrošana vairs nav noteikta, šis punkts vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 52. pantā minētās ikgadējās 
veikuma noskaidrošanas satvarā Komisija 
konstatē, ka starpība starp deklarētajiem 
izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā 
uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir 
lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar 
norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus 
vai 30. pantā minētos starpmaksājumus.

svītrots

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kurām piemērots 52. panta 
2. punktā minētā samazināšana, un uz 
laiku apturamā summa nepārsniedz 
procentus, kas atbilst saskaņā ar 
52. panta 2. punktu piemērotajai 
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samazināšanai. Uz laiku apturētās 
summas Komisija atlīdzina dalībvalstīm 
vai samazina galīgi, izmantojot 52. pantā 
minēto īstenošanas aktu.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

Or. en

Pamatojums

Ieteicams svītrot šo punktu. Uzskatu, ka apturēšana nav jāpiemēro, ja plānotā izlaide netiek 
veikta, jo šādas iepriekšējas plānošanas pamatā noteikti jābūt iepriekšējām aplēsēm. Ja tiktu 
piemērota apturēšana, tas vēl vairāk apdraudētu iespēju sasniegt turpmākos mērķus un 
starpposma mērķrādītājus, un šāda procedūra būtu samērā neproduktīva.

Grozījums Nr. 495
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija 
konstatē, ka starpība starp deklarētajiem 
izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā 
uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir 
lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar 
norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus 
vai 30. pantā minētos starpmaksājumus.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 496
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
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38. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija nekavējoties 
sāk tehniskas sarunas ar attiecīgo šīs 
valsts iestādi, lai rastu kopīgu risinājumu 
vienmērīgai situācijas labošanai. Ja 
risinājumu nevar panākt sešu mēnešu 
laikā, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 3. 
punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Or. en

Pamatojums

Uzskatu, ka apturēšana nav jāpiemēro, ja plānotā izlaide netiek veikta, jo šādas iepriekšējas 
plānošanas pamatā noteikti jābūt iepriekšējām aplēsēm. Ja tiktu piemērota apturēšana, tas 
vēl vairāk apdraudētu iespēju sasniegt turpmākos mērķus un starpposma mērķrādītājus, un 
šāda procedūra būtu samērā neproduktīva.

Grozījums Nr. 497
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi
pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka attiecībā uz intervencēm, uz kurām 
neattiecas [KLP stratēģisko plānu regula] 
68. pants, starpība starp deklarētajiem 
izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā 
uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir 
lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar 
norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem uz laiku aptur 19. panta 3. punktā 
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starpmaksājumus. minētos mēneša maksājumus vai 30. pantā 
minētos starpmaksājumu.

Or. sl

Pamatojums

50% starpība noteikti ir nopietns rādītājs, kas jebkurā veidā jānovērš. Tomēr, ņemot vērā 
būtisku ikgadējo svārstību iespējamību, šķiet nepieciešami īpaši noteikumi attiecībā uz 
investīcijām.

Grozījums Nr. 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija pēc 
Parlamenta un Padomes informēšanas 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 499
Elsi Katainen

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
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atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pamatotus 
iemeslus, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Or. en

Pamatojums

Jābūt faktiskam elastīgumam, lai Komisija var ņemt vērā dalībvalstu pamatojumus. 
Piemēram, nelabvēlīgi laikapstākļi ir iemesli, kas vienmēr jāņem vērā.

Grozījums Nr. 500
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzskatu, ka apturēšana nav jāpiemēro, ja plānotā izlaide netiek veikta, jo šādas iepriekšējas 
plānošanas pamatā noteikti jābūt iepriekšējām aplēsēm. Ja tiktu piemērota apturēšana, tas 
vēl vairāk apdraudētu iespēju sasniegt turpmākos mērķus un starpposma mērķrādītājus, un 
šāda procedūra būtu samērā neproduktīva.

Grozījums Nr. 501
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

svītrots

Or. sl

Pamatojums

Noteikumi par maksājumu apturēšanas likmi būtu jāiekļauj šajā regulā. Tāpēc šī daļa būtu 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 502
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījumā ierosināts svītrot finansiālās sekas saistībā ar veikuma daudzgadu uzraudzību, 
taču nesvītrojot pašu veikuma uzraudzību, kuras ieviešanai jābūt pakāpeniskai, jo veikuma 
satvara paplašināšana pirmajā pīlārā ir nozīmīgs posms, kam jāļauj labāk vadīt KLP vidējā 
termiņā un ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 503
Miguel Viegas

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar daudzgadu veikuma uzraudzību
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1. Ja progress valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteikto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. un 116. pantu uzraudzīto 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā ir skaidri progresa rādītāji, kas 
jānosaka, apspriežoties ar Komisiju.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Ja dalībvalstis 1. punktā minēto 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai 
ja minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
uz laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā 
minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kuras bija jāaptver 
minētajam rīcības plānam, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu. Uz laiku 
apturētās summas Komisija atlīdzina tad, 
kad, pamatojoties uz Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto veikuma izskatīšanu, ir konstatēts 
apmierinošs progress mērķrādītāju 
sasniegšanā. Ja līdz valsts KLP 
stratēģiskā plāna slēgšanai stāvoklis nav 
labots, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktu, ar kuru uz laiku apturētā summa 
attiecīgajai dalībvalstij tiek samazināta 
galīgi.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
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atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

3. Īstenošanas aktus, kas paredzēti 1. 
un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Or. pt

Grozījums Nr. 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar daudzgadu veikuma uzraudzību

1. Ja progress valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteikto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. un 116. pantu uzraudzīto 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā ir skaidri progresa rādītāji, kas 
jānosaka, apspriežoties ar Komisiju.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru.

2. Ja dalībvalstis 1. punktā minēto 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai 
ja minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
uz laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā 
minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kuras bija jāaptver 
minētajam rīcības plānam, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu. Uz laiku 
apturētās summas Komisija atlīdzina tad, 
kad, pamatojoties uz Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto veikuma izskatīšanu, ir konstatēts 
apmierinošs progress mērķrādītāju 
sasniegšanā. Ja līdz valsts KLP 
stratēģiskā plāna slēgšanai stāvoklis nav 
labots, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktu, ar kuru uz laiku apturētā summa 
attiecīgajai dalībvalstij tiek samazināta 
galīgi.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

3. Īstenošanas aktus, kas paredzēti 1. 
un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.
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Or. pl

Grozījums Nr. 505
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar daudzgadu veikuma uzraudzību

1. Ja progress valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteikto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. un 116. pantu uzraudzīto 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā ir skaidri progresa rādītāji, kas 
jānosaka, apspriežoties ar Komisiju.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Ja dalībvalstis 1. punktā minēto 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai 
ja minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
uz laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā 
minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kuras bija jāaptver 
minētajam rīcības plānam, saskaņā ar 
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proporcionalitātes principu. Uz laiku 
apturētās summas Komisija atlīdzina tad, 
kad, pamatojoties uz Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto veikuma izskatīšanu, ir konstatēts 
apmierinošs progress mērķrādītāju 
sasniegšanā. Ja līdz valsts KLP 
stratēģiskā plāna slēgšanai stāvoklis nav 
labots, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktu, ar kuru uz laiku apturētā summa 
attiecīgajai dalībvalstij tiek samazināta 
galīgi.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

3. Īstenošanas aktus, kas paredzēti 1. 
un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Or. pl

Pamatojums

Regulas 37., 38. un 39. pants jāsvītro, jo dalībvalstīm būs finansiālas sekas, ja Komisija varēs 
vienpusēji pieņemt lēmumus par maksājumu apturēšanu bez vienošanās ar attiecīgo 
dalībvalsti par konkrēto situāciju.

Grozījums Nr. 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
39. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar daudzgadu veikuma uzraudzību

1. Ja progress valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteikto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. un 116. pantu uzraudzīto 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā ir skaidri progresa rādītāji, kas 
jānosaka, apspriežoties ar Komisiju.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Ja dalībvalstis 1. punktā minēto 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai 
ja minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
uz laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā 
minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu uz laiku piemēro 
attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar 
intervencēm, kuras bija jāaptver 
minētajam rīcības plānam, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu. Uz laiku 
apturētās summas Komisija atlīdzina tad, 
kad, pamatojoties uz Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto veikuma izskatīšanu, ir konstatēts 
apmierinošs progress mērķrādītāju 
sasniegšanā. Ja līdz valsts KLP 
stratēģiskā plāna slēgšanai stāvoklis nav 
labots, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktu, ar kuru uz laiku apturētā summa 
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attiecīgajai dalībvalstij tiek samazināta 
galīgi.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

3. Īstenošanas aktus, kas paredzēti 1. 
un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Pirms minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Or. en

Pamatojums

Ieteicams svītrot šo pantu. Uzskatu, ka apturēšana nav jāpiemēro, ja plānotā izlaide netiek 
veikta, jo šādas iepriekšējas plānošanas pamatā noteikti jābūt iepriekšējām aplēsēm. Ja tiktu 
piemērota apturēšana, tas vēl vairāk apdraudētu iespēju sasniegt turpmākos mērķus un 
starpposma mērķrādītājus, un šāda procedūra būtu samērā neproduktīva. Principā nepiekrītu 
pārtraukšanai, kas izriet no veikuma uzraudzības.

Grozījums Nr. 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja progress valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteikto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. un 116. pantu uzraudzīto 
mērķrādītāju sasniegšanā kavējas vai ir 
nepietiekams, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij īstenot vajadzīgo 

svītrots
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korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā ir skaidri progresa rādītāji, kas 
jānosaka, apspriežoties ar Komisiju.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Veikuma pieejas ieviešanai jābūt pakāpeniskai. Veikuma satvara paplašināšana pirmajā 
pīlārā ir nozīmīgs posms, kam jāļauj labāk vadīt KLP vidējā termiņā /ilgtermiņā, neizraisot 
finanšu sankcijas. Tiek ierosināts sniegt veikuma daudzgadu pārskatu, kas nošķirts no 
ikgadējās noskaidrošanas (attiecībā uz datumu un saturu).

Grozījums Nr. 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja progress valsts KLP stratēģiskajā plānā 
noteikto un saskaņā ar Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 115. un 
116. pantu uzraudzīto mērķrādītāju 
sasniegšanā kavējas vai ir nepietiekams, 
Komisija var lūgt attiecīgajai dalībvalstij 
īstenot vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā
ar rīcības plānu, kurā ir skaidri progresa 
rādītāji, kas jānosaka, apspriežoties ar 
Komisiju.

Ja progress valsts KLP stratēģiskajā plānā 
noteikto un saskaņā ar Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 115. un 
116. pantu uzraudzīto mērķrādītāju 
sasniegšanā saskaņā ar Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. panta 
9. punktu par rezultātu mērķrādītājiem
kavējas vai ir nepietiekams un ja 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija var lūgt 
attiecīgajai dalībvalstij iesniegt un īstenot 
rīcības plānu, kas jānosaka, apspriežoties ar 
Komisiju. Rīcības plānā izklāsta 
vajadzīgās korektīvās darbības un 
paredzamo izpildes termiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 509
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka turpmākus noteikumus par 
rīcības plānu elementiem un rīcības plānu 
sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgo 
dalībvalsti un, nodrošinot šai valstij 
iespēju atbildēt, var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem nosaka turpmākus 
noteikumus par rīcības plānu elementiem, 
tostarp progresa rādītāju definīciju, un 
rīcības plānu sagatavošanas procedūru.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Noteikumi par rīcības plānu elementiem un 
rīcības plānu sagatavošanas procedūru ir 
norādīti turpmāk [nosaka Komisija].

Or. sl

Pamatojums

Noteikumi par rīcības plāniem būtu jāiekļauj pamataktā, nevis īstenošanas aktos.

Grozījums Nr. 511
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Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir pilnīgi pretējs tam, 
kas vajadzīgs, lai stāvokli labotu, Komisija 
nekavējoties sāk tehniskas sarunas ar 
attiecīgo šīs valsts iestādi, lai rastu kopīgu 
risinājumu vienmērīgai situācijas 
labošanai. Ja risinājumu nevar panākt 
sešu mēnešu laikā, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Or. en

Pamatojums

Uzskatu, ka apturēšana nav jāpiemēro, ja plānotā izlaide netiek veikta, jo šādas iepriekšējas 
plānošanas pamatā noteikti jābūt iepriekšējām aplēsēm. Ja tiktu piemērota apturēšana, tas 
vēl vairāk apdraudētu iespēju sasniegt turpmākos mērķus un starpposma mērķrādītājus, un 
šāda procedūra būtu samērā neproduktīva. Principā nepiekrītu pārtraukšanai, kas izriet no 
veikuma uzraudzības.

Grozījums Nr. 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
dalībvalsts iesniegtais rīcības plāns ir 
acīmredzami nepietiekams, lai stāvokli 
labotu, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus. Pirms 
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starpmaksājumus. apturēšanas procedūras sākšanas 
Komisija pieņem termiņu, kas norādīts 
attiecībā uz rīcības plāna izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus. Rīcības plānu 
pietiekamības kritēriji ir šādi: [nosaka 
Komisija].

Or. sl

Pamatojums

Rīcības plānu pietiekamības kritēriji būtu jāiekļauj pamataktā.

Grozījums Nr. 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
pēc Parlamenta un Padomes 
informēšanas var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
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starpmaksājumus. 3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 515
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno, nenorādot 
pamatojumu, vai ja minētais rīcības plāns 
ir acīmredzami nepietiekams, lai stāvokli 
labotu, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Uzskatu, ka apturēšana nav jāpiemēro, ja plānotā izlaide netiek veikta, jo šādas iepriekšējas 
plānošanas pamatā noteikti jābūt iepriekšējām aplēsēm. Ja tiktu piemērota apturēšana, tas 
vēl vairāk apdraudētu iespēju sasniegt turpmākos mērķus un starpposma mērķrādītājus, un 
šāda procedūra būtu samērā neproduktīva. Principā nepiekrītu pārtraukšanai, kas izriet no 
veikuma uzraudzības.

Grozījums Nr. 517
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

svītrots

Or. sl

Pamatojums

Kritēriji attiecībā uz maksājumu apturēšanas likmi un ilgumu būtu jāiekļauj pamataktā. 
Tāpēc šī daļa būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 518
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
40. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar trūkumiem pārvaldības sistēmās

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar trūkumiem maksājumu 
aģentūrās

Or. en
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Pamatojums

Vēlams saglabāt pašreizējo darbības jomu. Apturēšana būtu jāveic tikai maksājumu 
aģentūras problēmu gadījumā.

Grozījums Nr. 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
40. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu apturēšana uz laiku, kas 
saistīta ar trūkumiem pārvaldības sistēmās

Maksājumu uzraudzība, kas saistīta ar 
trūkumiem pārvaldības sistēmās

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 520
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad pārvaldības 
sistēmu funkcionēšanā tiek konstatēti 
būtiski trūkumi, Komisija var lūgt 
attiecīgo dalībvalsti īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā noteikti skaidri progresa rādītāji, kas 
nosakāmi, apspriežoties ar Komisiju.

svītrots

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kuros nosaka turpmākus noteikumus par 
rīcības plānu elementiem un rīcības plānu 
sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
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101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ierosinātās procedūras nav pārredzamas un trūkst skaidru noteikumu, 1. punkts
jāsvītro.

Grozījums Nr. 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad pārvaldības sistēmu 
funkcionēšanā tiek konstatēti būtiski 
trūkumi, Komisija var lūgt attiecīgo 
dalībvalsti īstenot vajadzīgo korektīvo 
rīcību saskaņā ar rīcības plānu, kurā 
noteikti skaidri progresa rādītāji, kas 
nosakāmi, apspriežoties ar Komisiju.

Komisija balstās uz Lauksaimniecības 
fondu komiteju, lai starp dalībvalstīm 
nodrošinātu labu prakšu apmaiņu par 
pārvaldības sistēmu darbību. Šādā 
apmaiņā ņem vērā maksājumu aģentūru, 
kas paredzētas 8. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta ii) punktā, sniegtajos gada 
pārskatos iekļautos elementus, kā arī 
sertifikācijas struktūras sniegto atzinumu 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kuros nosaka turpmākus noteikumus par 
rīcības plānu elementiem un rīcības plānu 
sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāvar pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā 
minētos starpmaksājumus.

Gadījumos, kad pārvaldības sistēmu
darbībā tiek konstatēti būtiski trūkumi, 
Komisija var prasīt attiecīgajai dalībvalstij 
īstenot vajadzīgās korektīvās darbības 
saskaņā ar rīcības plānu, kurā paredzēti 
skaidri progresa rādītāji, kas nosakāmi, 
apspriežoties ar Komisiju. Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
nosaka papildu noteikumus attiecībā uz 
rīcības plānu elementiem un rīcības plānu 
izveides procedūru. Šādus īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
3. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
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noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
pēc Parlamenta un Padomes 
informēšanas var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 525
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno, nenorādot 
pamatojumu, vai ja minētais rīcības plāns 
ir acīmredzami nepietiekams, lai stāvokli 
labotu, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalsts 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir pilnīgi pretējs tam, 
kas vajadzīgs, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Or. en

Pamatojums

Termins "acīmredzami nepietiekams" ir neskaidrs. Ir stingri ieteicams to pārstrādāt, pretējā 
gadījumā tas radīs zināmu nenoteiktību un iespējamu subjektivitāti.

Grozījums Nr. 527
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā 
pastāv trūkumi, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un uz laiku, kas 
jānosaka pirmajā daļā minētajos 
īstenošanas aktos un nav ilgāks par 
12 mēnešiem. Ja apturēšanas nosacījumi 
joprojām ir izpildīti, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem šo periodu 
pagarina uz turpmākiem periodiem, kas 
kopā nepārsniedz 12 mēnešus. Uz laiku 
apturētās summas ņem vērā, kad pieņem 
53. pantā minētos īstenošanas aktus.

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā 
pastāv būtiski trūkumi, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un uz laiku, kas 
nav ilgāks par 12 mēnešiem. Ja apturēšanas 
nosacījumi joprojām ir izpildīti, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem šo 
periodu pagarina uz turpmākiem 
periodiem, kas kopā nepārsniedz 
12 mēnešus. Uz laiku apturētās summas 
ņem vērā, kad pieņem 53. pantā minētos 
īstenošanas aktus.

Or. sl
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Pamatojums

Vārds "būtiski" būtu jāatkārto, lai skaidri norādītu, ka šādu apturēšanu var piemērot tikai 
tad, ja ir būtiski trūkumi. Turklāt Komisijai nav pilnvarota noteikt apturēšanas laiku, kā ir 
norādīts 1. punktā. Pirmajā punktā minētais pilnvarojums attiecas tikai uz rīcības plānu 
sagatavošanas elementiem un procedūru. Tādēļ atsauce uz pirmo punktu būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 528
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā pantā paredzētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 101. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

svītrots

Pirms 2. punktā minēto īstenošanas aktu 
pieņemšanas Komisija informē attiecīgo 
dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo 
dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 
30 dienām.

Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus, ņem vērā īstenošanas 
aktus, kas pieņemti saskaņā ar šā punkta 
pirmo daļu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ierosinātās procedūras nav pārredzamas un trūkst skaidru noteikumu, 3. punkts
jāsvītro.

Grozījums Nr. 529
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumus 
63. panta 2. punktā minētajām intervencēm 
un pasākumiem veic laikā no 1. decembra 
līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumus 
63. panta 2. punktā minētajām intervencēm 
un pasākumiem veic laikā no 1. decembra 
līdz nākamā kalendārā gada 
30. decembrim.

Or. it

Grozījums Nr. 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

a) tiešo maksājumu intervencēm un 
attiecīgi Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV 
nodaļā un Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV 
nodaļā minētajiem pasākumiem avansus 
līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 1. 
decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

Or. en

Grozījums Nr. 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 75 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka abi pīlāra intervences pasākumi ir ietverti vienā KLP plānā, 
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vienkāršošanas mērķis būtu saskaņoti grafiki un avansu procentuālās daļas starp tiešo 
maksājumu intervencēm un lauku attīstības intervencēm.

Grozījums Nr. 532
Laurenţiu Rebega

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 75 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

Or. ro

Grozījums Nr. 533
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 
30. decembra;

Or. it

Grozījums Nr. 534
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstam, kas piešķirts 63. panta 
2. punktā minētajām lauku attīstības 
intervencēm, avansus līdz 75 % apmērā 
izmaksāt pirms 1. decembra.

b) atbalstam, kas piešķirts 63. panta 
2. punktā minētajām lauku attīstības 
intervencēm, avansus līdz 75 % apmērā 
izmaksāt pirms 30. decembra.
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Or. it

Grozījums Nr. 535
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var nolemt Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
68. un 71. pantā minētajām intervencēm 
izmaksāt avansus līdz 50 % apmērā.

3. Dalībvalstis var nolemt:
a) izmaksāt avansus Regulas (ES) 
…/… [KLP stratēģisko plānu regula] 43., 
49., 52., 55., 57. un 60. pantā minētajām 
intervencēm;

b) Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko 
plānu regula] 68. un 71. pantā minētajām 
intervencēm izmaksāt avansus līdz 50 % 
apmērā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ierosināt atjaunot pašreizējo situāciju, jo vienotās TKO nozaru 
programmas pašreiz var saņemt avansus, kas pārsniedz 50 %.

Grozījums Nr. 536
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem 
par intervencēm vai pasākumiem, kuriem 
dalībvalstis var izmaksāt avansus.

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem 
par intervencēm vai pasākumiem, kuriem 
dalībvalstis var ārkārtas gadījumā
izmaksāt lielākus avansus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā 2. punktā ir paredzēts, ka avansa maksājumus veic dalībvalstis, šajā pantā būtu 
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jāpiešķir Komisijai pilnvaras apstiprināt lielāku avansu izmaksu ārkārtas gadījumā.

Grozījums Nr. 537
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas situācijā Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, lai risinātu konkrētas 
problēmas, kas saistītas ar šā panta 
piemērošanu. Ar minētajiem īstenošanas 
aktiem var atkāpties no 2. punkta, bet tikai 
tādā apmērā un uz tādu laiku, kāds noteikti 
vajadzīgs.

Krīzes situācijā, ko izraisījuši tādi faktori 
kā laikapstākļi vai tirgus nosacījumi,
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai 
risinātu konkrētas problēmas, kas saistītas 
ar šā panta piemērošanu. Ar minētajiem 
īstenošanas aktiem var atkāpties no 
2. punkta, bet tikai tādā apmērā un uz tādu 
laiku, kāds noteikti vajadzīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas situācijā Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, lai risinātu konkrētas 
problēmas, kas saistītas ar šā panta 
piemērošanu. Ar minētajiem īstenošanas 
aktiem var atkāpties no 2. punkta, bet tikai 
tādā apmērā un uz tādu laiku, kāds noteikti 
vajadzīgs.

Ārkārtas situācijā Komisija var pēc 
iespējas ātri pieņemt īstenošanas aktus, lai 
risinātu konkrētas problēmas, kas saistītas 
ar šā panta piemērošanu. Ar minētajiem 
īstenošanas aktiem var atkāpties no 
2. punkta, bet tikai tādā apmērā un uz tādu 
laiku, kāds noteikti vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Iespēja rīkoties pēc iespējas ātri krīzes situācijās ir ļoti liela nozīme. Nedrīkst radīt kavēšanos 
vai neskaidrību dalībvalstīm un saņēmējiem, lai palīdzētu lauksaimniekiem un atvieglotu 
lauksaimnieku situāciju.
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Grozījums Nr. 539
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz ELGF izdevumiem –
summas, kas atbilst sodiem, kuri 
piemēroti saskaņā ar noteikumiem par 
nosacījumu sistēmu, kas aprakstīta 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 11. pantā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 100 % samazinājumu un izslēgšanas summu ar 
nosacījumu, ka attiecīgais budžets tiek ieguldīts intervencēs, kas ir labvēlīgas videi un/vai 
klimatam, piemēram, ekosistēmas vai lauksaimniecības, vides un klimata pasākumiem.
Sistēma, kurā dalībvalstu atgūtais budžets tiek saglabāts tikai līdz 20%, ir radusies tikai 
jaunās KLP klimata un vides politikas mērķu dēļ.

Grozījums Nr. 540
Jan Huitema

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz ELGF izdevumiem –
summas, kas atbilst sodiem, kuri 
piemēroti saskaņā ar noteikumiem par 
nosacījumu sistēmu, kas aprakstīta 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 11. pantā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 541
Jean Arthuis

Regulas priekšlikums
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43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un atkārtotas 
izmantošanas gadījumā tās izmanto tikai 
ELGF vai ELFLA izdevumu finansēšanai.

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un atkārtotas 
izmantošanas gadījumā tās izmanto tikai 
attiecīgi ELGF vai ELFLA izdevumu 
finansēšanai un galvenokārt sedz 
lauksaimniecības rezervi, kas noteikta 
saskaņā ar ELGF, ievērojot 14. pantā 
paredzētos ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un atkārtotas 
izmantošanas gadījumā tās izmanto tikai 
ELGF vai ELFLA izdevumu finansēšanai.

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un tās 
izmanto tikai attiecīgi ELGF vai ELFLA 
izdevumu finansēšanai un galvenokārt 
sedz lauksaimniecības rezervi, kas 
noteikta saskaņā ar ELGF, ievērojot 14. 
pantā paredzētos ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un atkārtotas 
izmantošanas gadījumā tās izmanto tikai 
ELGF vai ELFLA izdevumu finansēšanai.

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un tās 
izmanto tikai attiecīgi ELGF vai ELFLA 
izdevumu finansēšanai un galvenokārt 
sedz lauksaimniecības rezervi, kas 
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noteikta saskaņā ar ELGF, ievērojot 14. 
pantā paredzētos ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots

Informācijas pasākumi

1. Saskaņā ar 7. panta e) punktu 
finansētās informācijas sniegšanas mērķis 
ir jo īpaši palīdzēt izskaidrot, īstenot un 
izstrādāt KLP un uzlabot sabiedrības 
informētību par tās saturu un mērķiem, ar 
informācijas kampaņu palīdzību atjaunot 
krīžu dēļ zaudēto patērētāju uzticēšanos, 
informēt lauksaimniekus un citas lauku 
apvidos aktīvas personas un popularizēt 
Eiropas lauksaimniecības modeli, kā arī 
palīdzēt iedzīvotājiem to izprast.

Mērķis ir sniegt saskanīgu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās.

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
pasākumos var ietilpt:

a) gada darba programmas vai citi 
īpaši pasākumi, ko sagatavojušas trešās 
personas;

b) aktivitātes, ko īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas.

Tiesību aktos prasīti pasākumi vai 
pasākumi, kuri jau saņēmuši finansējumu 
no citām Savienības programmām, no 
finansējuma ir izslēgti.
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Pirmās daļas b) apakšpunktā minēto 
aktivitāšu īstenošanā Komisijai var 
palīdzēt ārēji eksperti.

Pirmajā daļā minētie pasākumi palīdz arī 
veicināt korporatīvo komunikāciju 
attiecībā uz Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl minētās prioritātes ir 
saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem.

3. Komisija reizi gadā publicē 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
ievērojot Finanšu regulā izklāstītos 
nosacījumus.

4. Par pasākumiem, kas ieplānoti un 
veikti saskaņā ar šo pantu, informē 
101. panta 1. punktā minēto komiteju.

5. Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Regulas 44. pantu vajadzētu pārcelt pēc 6. panta kā jaunu pantu šajā nodaļā.

Grozījums Nr. 545
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un atkārtotas 
izmantošanas gadījumā tās izmanto tikai 
ELGF vai ELFLA izdevumu finansēšanai.

2. Summas, kas minētas 1. punktā, 
iemaksā Savienības budžetā, un tās 
izmanto tikai ELGF vai ELFLA izdevumu 
finansēšanai, un tās prioritāri ietver 
lauksaimniecības rezervi, kas saskaņā ar 
14. pantā noteiktajiem ierobežojumiem 
izveidota ELGF ietvaros.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka attiecīgos ieņēmumus izmanto tikai nolūkā finansēt KLP 
izdevumus un tie prioritāri ietver lauksaimniecības rezervi saskaņā ar 14. pantā noteiktajiem 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 546
Miguel Viegas

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un popularizēt Eiropas 
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt 
iedzīvotājiem to izprast.

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas izplatīšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, kā arī atjaunot 
krīžu dēļ zaudēto patērētāju uzticēšanos.
Ar informācijas kampaņu palīdzību 
informēt lauksaimniekus un citus lauku
ekonomikas dalībniekus un popularizēt 
Eiropas lauksaimniecības modeli,
palielināt ieinteresēto personu un plašas 
sabiedrības informētību par pašreizējām 
problēmām lauksaimniecības un pārtikas 
nozarē saistībā ar agroekoloģisko pāreju 
uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, un 
palīdzēt iedzīvotājiem to izprast. Jāsniedz 
konsekventa, objektīva un visaptveroša 
informācija Savienībā un ārpus tās, 
izstrādājot saziņas plānu, kurā iekļauj 
sabiedrības sniegto informāciju un kas 
ietver sabiedrības līdzdalību.

Or. pt

Grozījums Nr. 547
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un popularizēt Eiropas
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt
iedzīvotājiem to izprast.

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, tostarp par tās 
ietekmi uz klimatu, vidi un attīstību 
Savienībā un ārpus tās. Tā nolūks ir 
informēt iedzīvotājus par problēmām, ar 
kādām ir nācies saskarties, tostarp par 
krīzēm, izmantojot objektīvas un uz 
pierādījumiem pamatotas informācijas 
kampaņas, lai informētu lauksaimniekus 
un citas lauku apvidos aktīvas personas un
popularizētu pāreju uz ilgtspējīgu ES 
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzētu 
iedzīvotājiem to izprast.

Or. en

Pamatojums

Informācijas kampaņās jāiekļauj KLP politikas ietekme uz klimatu, vidi un attīstību, lai labāk 
informētu patērētājus, lauksaimniekus un citas personas par ES lauksaimniecības politikas 
ārējo ietekmi, kā arī tās ieguldījumu tādos globālos jautājumos kā klimata pārmaiņas. ES 
līdzekļi nebūtu jāparedz potenciāli neobjektīvai, nepamatotai un salīdzinoši neizvērtētai KLP 
reklāmai.

Grozījums Nr. 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un popularizēt Eiropas 
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt 

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas, uzlabot interešu grupu 
un plašas sabiedrības informētību par 
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iedzīvotājiem to izprast. pašreizējām problēmām lauksaimniecības 
un pārtikas jomā saistībā ar pāreju no 
agroekoloģiskās uz ilgtspējīgām pārtikas 
sistēmām un popularizēt Eiropas 
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt 
iedzīvotājiem to izprast.

Or. es

Grozījums Nr. 549
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un popularizēt Eiropas
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt 
iedzīvotājiem to izprast.

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 
palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un palielināt informētību 
par problēmām, kas saistītas ar vidi, 
tostarp dzīvnieku labturību, un par 
vajadzību pāriet uz ilgtspējīgām pārtikas 
un lauksaimniecības sistēmām Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt iespēju izmantot šos instrumentus ne tikai, lai popularizētu KLP, bet arī, 
lai izskaidrotu ar to saistītās vides problēmas.

Grozījums Nr. 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Mērķis ir sniegt saskanīgu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās.

Mērķis ir sniegt saskanīgu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju, izstrādājot 
saziņas plānu, kurā ņem vērā publiski 
pieejamu informāciju un sabiedrības 
līdzdalību.

Or. es

Grozījums Nr. 551
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

5. Komisija reizi divos gados saskaņā 
ar 7. pantu sniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šā panta īstenošanu.

Or. sl

Grozījums Nr. 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

5. Komisija katru gadu sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 553
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kādiem jākompensē 
konkrētu veidu izdevumi un ieņēmumi no 
fondiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deleģētās pilnvaras vajadzētu saglabāt minimālā apjomā, un tās nedrīkst izmantot, lai 
iejauktos pasākumos, ko dalībvalstis jau veikušas, rīkojoties saskaņā ar pamatregulu 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 554
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kādiem jākompensē 
konkrētu veidu izdevumi un ieņēmumi no 
fondiem.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz sīki 
izstrādātu izdevumu deklarāciju
nosacījumiem, ar kādiem jākompensē 
konkrētu veidu izdevumi un ieņēmumi no 
fondiem.

Or. sl

Pamatojums

Ierosinātais pilnvarojums ir pārāk plašs. Tas būtu jāierobežo, piemēram, ietverot tajā tikai 
izdevumu deklarāciju, pretējā gadījumā šis pilnvarojums ļautu aizliegt visus izdevumus par 
atbalsta pasākumiem, kas ir iekļauti apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā.

Grozījums Nr. 555
Elsi Katainen

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 1 daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kādiem jākompensē 
konkrētu veidu izdevumi un ieņēmumi no 
fondiem.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz 
nosacījumiem par izdevumu deklarāciju 
elementiem, ar kādiem jākompensē 
konkrētu veidu izdevumi un ieņēmumi no 
fondiem.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras ir pārāk plašas — tās būtu jāierobežo, piemēram, ietverot tikai izdevumu 
deklarāciju nosacījumus, pretējā gadījumā šīs pilnvaras ļautu aizliegt visus izdevumus par 
atbalsta pasākumiem, kas ir iekļauti apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā.

Grozījums Nr. 556
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu regulas 127. panta piemērošanas 
vajadzībām Komisija gūst pārliecību no 
šīs regulas 11. pantā minēto sertifikācijas 
struktūru darba, ja vien Komisija nav 
informējusi dalībvalsti, ka attiecībā uz 
konkrētu finanšu gadu tā nevar paļauties 
uz sertifikācijas struktūras darbu, un tā 
ņem šo faktu vērā uz risku balstītā 
novērtējumā par vajadzību pēc Komisijas 
veiktām revīzijām attiecīgajā dalībvalstī.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka nekavējoties ir jāsamazina kontroles slogs un jo īpaši jāsamazina 
daudzkārtēju pārbaužu skaits saņēmējiem, vienotās revīzijas princips ir vērtējams atzinīgi. 
Tomēr regulas priekšlikumos nav juridiski saistoša regulējuma, kas nosaka, ka Komisija 
paļaujas uz sertifikācijas struktūras veikto pārbaudi, ja tās veiktā pārbaude ir ticama (pašreiz
šī prasība ir izteikta kā iespējamība). Horizontālā regulējuma redakcija regulas 46. pantā 
būtu attiecīgi jāpielāgo struktūrfondu regulējumam.



PE630.688v01-00 132/168 AM\1170200LV.docx

LV

Grozījums Nr. 557
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu regulas 127. panta piemērošanas 
vajadzībām Komisija gūst pārliecību no šīs 
regulas 11. pantā minēto sertifikācijas 
struktūru darba, ja vien Komisija nav 
informējusi dalībvalsti, ka attiecībā uz 
konkrētu finanšu gadu tā nevar paļauties 
uz sertifikācijas struktūras darbu, un tā 
ņem šo faktu vērā uz risku balstītā 
novērtējumā par vajadzību pēc Komisijas 
veiktām revīzijām attiecīgajā dalībvalstī.

Finanšu regulas 127. panta piemērošanas 
vajadzībām Komisija gūst pārliecību no šīs 
regulas 11. pantā minēto sertifikācijas 
struktūru darba.

Or. en

Pamatojums

Finanšu regulas 127. pantā ir noteikts, ka, ja neatkarīgs revidents veic revīziju, kuras pamatā 
ir starptautiski atzīti standarti, kas nodrošina pamatotu pārliecību, šī revīzija veido pamatu 
vispārējam ticamības apliecinājumam ar nosacījumu, ka ir pietiekami pierādījumi par 
revidenta neatkarību un kompetenci. Tā ir vienotas revīzijas pieeja. Nozares tiesību aktos nav 
vajadzīgi papildu noteikumi attiecībā uz šo jautājumu.

Grozījums Nr. 558
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
46. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot revīziju, Komisija un sertifikācijas 
struktūras pienācīgi ņem vērā vienotas 
revīzijas principu un samērīgumu ar 
Savienības budžetu apdraudošā riska 
līmeni. Lai līdz minimumam samazinātu 
pārvaldības verifikācijas un revīzijas 
izmaksas un saņēmējiem uzlikto 
administratīvo slogu, tās novērš revīzijas 
dublēšanos saistībā ar vieniem un tiem 
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pašiem Komisijai deklarētajiem 
izdevumiem. Attiecībā uz programmām, 
par kurām Komisija secina, ka 
sertifikācijas struktūras atzinums ir 
ticams, Komisija savā revīzijā aprobežojas 
tikai ar revīzijas iestādes darba 
revidēšanu.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka nekavējoties ir jāsamazina kontroles slogs un jo īpaši jāsamazina 
daudzkārtēju pārbaužu skaits saņēmējiem, vienotās revīzijas princips ir vērtējams atzinīgi. 
Tomēr regulas priekšlikumos nav juridiski saistoša regulējuma, kas nosaka, ka Komisija 
paļaujas uz sertifikācijas struktūras veikto pārbaudi, ja tās veiktā pārbaude ir ticama (pašreiz
šī prasība ir izteikta kā iespējamība). Tādēļ horizontālā regulējuma redakcija regulas 
46. pantā būtu attiecīgi jāpielāgo struktūrfondu regulējumam.

Grozījums Nr. 559
Elsi Katainen

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pārbaudes, ko dalībvalstis veic 
saskaņā ar valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai Līguma 
287. pantu, vai jebkādas citas pārbaudes, 
ko organizē saskaņā ar Līguma 322. pantu 
vai uz Padomes Regulas (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 pamata, Komisija var 
organizēt dalībvalstīs pārbaudes, kuru 
nolūks ir verificēt jo īpaši:

Neskarot pārbaudes, ko dalībvalstis veic 
saskaņā ar valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai Līguma 
287. pantu, vai jebkādas citas pārbaudes, 
ko organizē saskaņā ar Līguma 322. pantu 
vai uz Padomes Regulas (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 pamata, Komisija var 
organizēt dalībvalstīs pārbaudes, izņemot 
nosacījumu sistēmu, kuru nolūks ir 
verificēt jo īpaši:

Or. en

Pamatojums

Kontroles procedūras un noteikumi ir ieviesti attiecībā uz nosacījumu sistēmu, tostarp 
kontroles attiecināšanu arī uz galīgo saņēmēju, kas ir pretrunā vienkāršošanas būtībai. Šajā 
pantā ir skaidri jānorāda, ka tas neattiecas uz nosacījumu sistēmu.

Grozījums Nr. 560
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Michel Dantin, Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to, vai izdevumiem, kas ietilpst 
5. panta 2. punkta un 6. panta darbības 
jomā un atbilst Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] minētajām 
intervencēm, ir atbilstoša izlaide, kas 
uzrādīta gada veikuma ziņojumā;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar referentes vēlmi veikt rezultātu kontroli tikai daudzgadu sistēmā un 
attiecīgi svītrot īstenošanas ikgadējo kontroli.

Grozījums Nr. 561
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to, vai izdevumiem, kas ietilpst 
5. panta 2. punkta un 6. panta darbības 
jomā un atbilst Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] minētajām 
intervencēm, ir atbilstoša izlaide, kas 
uzrādīta gada veikuma ziņojumā;

b) to, vai izdevumiem, kas ietilpst 
5. panta 2. punkta un 6. panta darbības 
jomā un atbilst Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] minētajām 
intervencēm, ir atbilstoša izlaide, kas 
uzrādīta trīs gadu veikuma ziņojumā;

Or. en

Grozījums Nr. 562
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



AM\1170200LV.docx 135/168 PE630.688v01-00

LV

c) to, vai sertifikācijas struktūras 
darbs ir veikts saskaņā ar 11. pantu un šīs 
nodaļas 2. iedaļas nolūkos;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāsvītro 47. panta c) apakšpunkts, jo saskaņā ar to Komisija var veikt plašas revīzijas 
darbības attiecībā uz dalībvalstu KLP stratēģisko plānu īstenošanu. Tas ir pretrunā vienotas 
revīzijas pieejai un rada nenoteiktību.

Grozījums Nr. 563
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja dalībvalsts pārvaldības 
sistēmā konstatēti būtiski trūkumi, 
Komisijas kontroles var paplašināt, 
iekļaujot apliecinošu dokumentu 
esamības pārbaudi, to sakritības un 
nosacījumus, ar kādiem tiek veikti un 
pārbaudīti 5. panta 2. punktā un 6. pantā 
minētie izdevumi, atbilstoši Regulā (ES) 
…/… [KLP stratēģisko plānu regula] 
minētajām intervencēm.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka gadījumā, ja dalībvalsts pārvaldības sistēmā konstatēti 
būtiski trūkumi, Komisija var veikt kontroles līdz pat nepieciešamo apliecinošo dokumentu 
esamības pārbaudei, to sakritībām un nosacījumiem, ar kādiem tiek veikti un pārbaudīti 
5. panta 2. punktā un 6. pantā minētie izdevumi, atbilstoši Regulā (ES) …/… [KLP stratēģisko 
plānu regula] minētajām intervencēm.

Grozījums Nr. 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm vienmēr ir iespēja pret 
kontroli iebilst. Tādā gadījumā izveido 
samierināšanas komiteju. Atkārtotu 
kontroļu gadījumā vai tad, ja kāda no tām 
nepārprotami ir nesamērīga, attiecīgā 
dalībvalsts varēs vērsties ES Tiesā, lai 
šādu nelikumību pārtrauktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
48. pants– 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem Regulas (ES, Euratom) Nr. 
2988/95 nozīmē un citiem gadījumiem, kad 
konstatēta neatbilstība nosacījumiem, ko 
dalībvalstis noteikušas stratēģiskajā plānā, 
un iespējamas krāpšanas gadījumiem, un 
informāciju par pasākumiem, kas atbilstīgi 
šīs nodaļas 3. iedaļai veikti, lai atgūtu 
minēto pārkāpumu un krāpšanas rezultātā 
nepamatoti veiktos maksājumus.

3. Dalībvalstis dara Komisijai un 
saviem iedzīvotājiem pieejamu informāciju 
par konstatētiem pārkāpumiem Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 2988/95 nozīmē un 
citiem gadījumiem, kad konstatēta 
neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis 
noteikušas stratēģiskajā plānā, un 
iespējamas krāpšanas gadījumiem, un
informāciju par pasākumiem, kas atbilstīgi 
šīs nodaļas 3. iedaļai veikti, lai atgūtu 
minēto pārkāpumu un krāpšanas rezultātā 
nepamatoti veiktos maksājumus. Komisija 
apkopo minēto informāciju un izstrādā 
attiecīgus daudzgadu ziņojumus, kas ir 
pieejami arī sabiedrībai.

Or. es

Grozījums Nr. 566
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 2988/95 nozīmē un citiem gadījumiem, 
kad konstatēta neatbilstība nosacījumiem, 
ko dalībvalstis noteikušas stratēģiskajā 
plānā, un iespējamas krāpšanas 
gadījumiem, un informāciju par 
pasākumiem, kas atbilstīgi šīs nodaļas 
3. iedaļai veikti, lai atgūtu minēto 
pārkāpumu un krāpšanas rezultātā 
nepamatoti veiktos maksājumus.

3. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 2988/95 nozīmē un citiem gadījumiem, 
kad konstatēta neatbilstība nosacījumiem, 
ko dalībvalstis noteikušas stratēģiskajā 
plānā, un iespējamas krāpšanas 
gadījumiem, un informāciju par 
pasākumiem, kas atbilstīgi šīs nodaļas 
3. iedaļai veikti, lai atgūtu minēto 
pārkāpumu un krāpšanas rezultātā 
nepamatoti veiktos maksājumus. Komisija 
apkopo minēto informāciju un izstrādā 
daudzgadu ziņojumus, ko publisko un 
dara zināmu arī Eiropas Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai sabiedrība un Parlaments būtu informēti par pārkāpumiem un neatbilstības 
gadījumiem.

Grozījums Nr. 567
Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 2988/95 nozīmē un citiem gadījumiem, 
kad konstatēta neatbilstība nosacījumiem, 
ko dalībvalstis noteikušas stratēģiskajā 
plānā, un iespējamas krāpšanas 
gadījumiem, un informāciju par 
pasākumiem, kas atbilstīgi šīs nodaļas 
3. iedaļai veikti, lai atgūtu minēto 
pārkāpumu un krāpšanas rezultātā 
nepamatoti veiktos maksājumus.

3. Dalībvalstis dara Komisijai 
pieejamu informāciju par konstatētiem 
pārkāpumiem Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 2988/95 nozīmē un citiem gadījumiem, 
kad konstatēta neatbilstība nosacījumiem, 
ko dalībvalstis noteikušas stratēģiskajā 
plānā, un iespējamas krāpšanas 
gadījumiem, un informāciju par 
pasākumiem, kas atbilstīgi šīs nodaļas 
3. iedaļai veikti, lai atgūtu minēto 
pārkāpumu un krāpšanas rezultātā 
nepamatoti veiktos maksājumus. Komisija 
apkopo minēto informāciju un publisko 
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daudzgadu ziņojumus, darot tos zināmus 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

Tas atbilst pārredzamības principam un arī saglabā Eiropas Parlamenta kontroles 
pienākumu, ko izpilda Budžeta kontroles komiteja (CONT).

Grozījums Nr. 568
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar konkrētiem 
pienākumiem, kas dalībvalstīm jāpilda 
saskaņā ar šo nodaļu, un ar noteikumiem 
par kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
paziņojamos pārkāpumus Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 2988/95 nozīmē un citus 
paziņojamos gadījumus, kad pieļauta 
neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis 
noteikušas stratēģiskajā plānā, un 
sniedzamos datus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka mērķis atteikties no neatbilstības regulēšanas un padziļinātas kontroles, šajā 
regulā būtu jānosaka tikai daži vispārīgi principi attiecībā uz pārkāpumiem un neatbilstību, 
viss pārējais būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 569
Elsi Katainen

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar konkrētiem 
pienākumiem, kas dalībvalstīm jāpilda 
saskaņā ar šo nodaļu, un ar noteikumiem 
par kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
paziņojamos pārkāpumus Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 2988/95 nozīmē un citus 
paziņojamos gadījumus, kad pieļauta 
neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis 
noteikušas stratēģiskajā plānā, un 
sniedzamos datus.

1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina attiecībā uz 
datiem, kuri jāiesniedz OLAF.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā vajadzētu sīkāk jāizklāsta pilnvaru deleģēšana, nevis jālieto tādi jēdzieni kā 
"konkrēti pienākumi". Vajadzētu precīzāk norādīt pilnvaru deleģēšanu, nevis izmantot 
jēdzienu "deleģētie akti ar konkrētiem pienākumiem". Ja tas ir jautājums par informāciju, kas 
vajadzīga OLAF, tad tas ir iespējams. Subsidiaritātes nodrošināšanas nolūkā pārkāpumu 
definīciju vajadzētu noteikt dalībvalstīm. Jaunajā tiesību aktā būtu jāatzīst dalībvalstu 
pārskatatbildība par atbildīgu līdzekļu un sodu izmantošanu. Pilnvarām jābūt stingri 
ierobežotām un precīzām.

Grozījums Nr. 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie īstenošanas akti aptver iesniegto 
gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un 
ticamību un neskar vēlāk saskaņā ar 52. un
53. pantu pieņemto īstenošanas aktu saturu.

Minētie īstenošanas akti aptver iesniegto 
gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un 
ticamību un neskar vēlāk saskaņā ar 
53. pantu pieņemto īstenošanas aktu saturu.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar referentes vēlmi veikt rezultātu kontroli tikai daudzgadu sistēmā un 
attiecīgi svītrot īstenošanas ikgadējo kontroli. Tāpēc ir saprotami svītrot šo punktu, kurā 
paredzēti noteikumi par maksājumu apturēšanu ikgadējās veikuma noskaidrošanas 
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gadījumā — tā kā noskaidrošana vairs nav izmantojama, šāda norāde vairs nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 571
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka noteikumus par 1. punktā paredzēto 
grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz 
pasākumiem, kas jāveic saistībā ar 
1. punkta otrajā daļā minēto īstenošanas 
aktu pieņemšanu un to īstenošanu, tostarp 
par informācijas apmaiņu starp Komisiju 
un dalībvalstīm un termiņiem, kas tajā 
jāievēro.

Komisija pieņem deleģētos aktus, kuros 
nosaka noteikumus par 1. punktā paredzēto 
grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz 
pasākumiem, kas jāveic saistībā ar 
1. punkta otrajā daļā minēto īstenošanas 
aktu pieņemšanu un to īstenošanu, tostarp 
par informācijas apmaiņu starp Komisiju 
un dalībvalstīm un termiņiem, kas tajā 
jāievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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52. pants svītrots

Ikgadējā veikuma noskaidrošana

1. Ja izdevumiem, kas minēti 5. panta 
2. punktā un 6. pantā un atbilst Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļā minētajām intervencēm, gada 
veikuma ziņojumā nav uzrādīta atbilstoša 
izlaide, Komisija pirms tā gada 
15. oktobra, kas seko attiecīgajam finanšu 
gadam, pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka summas, par kādām jāsamazina 
Savienības finansējums. Minētie 
īstenošanas akti neskar vēlāk saskaņā ar 
šīs regulas 53. pantu pieņemto 
īstenošanas aktu saturu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

2. Komisija samazināmās summas 
novērtē, pamatojoties uz starpību starp 
gada izdevumiem, kas deklarēti attiecībā 
uz intervenci, un summu, kas atbilst 
ziņojumā uzrādītajai attiecīgajai izlaidei 
saskaņā ar valsts KLP stratēģisko plānu, 
un ņemot vērā dalībvalsts sniegto 
pamatojumu.

3. Pirms 1. punktā minēto 
īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija 
dod attiecīgajai dalībvalstij iespēju 
iesniegt komentārus un pamatot visas 
atšķirības.

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par kritērijiem, kas 
piemērojami attiecīgās dalībvalsts 
sniegtajiem pamatojumiem, un 
samazinājumu piemērošanas metodiku un 
kritērijiem.

5. Komisija pieņem īstenošanas 
aktus, kuros nosaka noteikumus par 
pasākumiem, kas jāveic saistībā ar 
1. punktā minētā īstenošanas akta 
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pieņemšanu un tā īstenošanu, tostarp par 
informācijas apmaiņu starp Komisiju un 
dalībvalstīm un procedūru un termiņiem, 
kas tajā jāievēro.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar referentes vēlmi veikt rezultātu kontroli tikai daudzgadu sistēmā un 
attiecīgi svītrot īstenošanas ikgadējo kontroli. Tāpēc ir saprotami svītrot šo pantu, kurā 
paredzēti noteikumi par maksājumu apturēšanu ikgadējās veikuma noskaidrošanas gadījumā. 
Tā kā noskaidrošana vairs nav izmantojama, šis pants vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 574
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
52. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikgadējā veikuma noskaidrošana Veikuma noskaidrošana

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā citu ES fondu gadījumā arī šajā tiesību akta priekšlikumā Eiropas Komisija 
ierosina noteikt ES dalībvalstīm pienākumu sniegt gada ziņojumu, un Komisijai jāveic 
ikgadējā veikuma noskaidrošana. Šo jauno elementu nevar atbalstīt, jo valsts un reģionālā 
pārvalde nespētu savākt un apkopot datus, kas vajadzīgi gada veikuma ziņojumu 
sagatavošanai. Ziņojumu iesniegšana reizi trijos gados būtu vieglāk izpildāma, un tādējādi 
tiktu nodrošināta ziņojumu savlaicīga izstrāde un ticamība.

Grozījums Nr. 575
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izdevumiem, kas minēti 5. panta 
2. punktā un 6. pantā un atbilst Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļā minētajām intervencēm, gada
veikuma ziņojumā nav uzrādīta atbilstoša 
izlaide, Komisija pirms tā gada 
15. oktobra, kas seko attiecīgajam finanšu 
gadam, pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka summas, par kādām jāsamazina 
Savienības finansējums. Minētie 
īstenošanas akti neskar vēlāk saskaņā ar šīs 
regulas 53. pantu pieņemto īstenošanas 
aktu saturu.

Ja izdevumiem, kas minēti 5. panta 2. 
punktā un 6. pantā un atbilst Regulas (ES) 
.../... [KLP stratēģisko plānu regula] III 
sadaļā minētajām intervencēm, veikuma 
ziņojumā nav uzrādīta vismaz 50 % 
apmērā atbilstoša izlaide, Komisija 
nekavējoties sāk tehniskas sarunas ar 
attiecīgo šīs dalībvalsts iestādi, lai rastu 
kopīgu risinājumu vienmērīgai situācijas 
labošanai. Ja risinājumu nevar panākt 
sešu mēnešu laikā, Komisija var pirms tā 
gada 15. oktobra, kas seko attiecīgajam 
finanšu gadam, pieņem īstenošanas aktus, 
kuros nosaka summas, par kādām 
jāsamazina Savienības finansējums.
Minētie īstenošanas akti neskar vēlāk 
saskaņā ar šīs regulas 53. pantu pieņemto 
īstenošanas aktu saturu.

Or. en

Pamatojums

Nav norādīta maksimālā summa izlaidei, tāpēc var rasties nopietni samazināšanas gadījumi. 
Teksts jāprecizē vai jāsvītro.

Grozījums Nr. 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izdevumiem, kas minēti 5. panta 
2. punktā un 6. pantā un atbilst Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļā minētajām intervencēm, gada 
veikuma ziņojumā nav uzrādīta atbilstoša 
izlaide, Komisija pirms tā gada 
15. oktobra, kas seko attiecīgajam finanšu 
gadam, pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka summas, par kādām jāsamazina 
Savienības finansējums. Minētie 
īstenošanas akti neskar vēlāk saskaņā ar šīs 

Ja izdevumiem, kas minēti 5. panta 
2. punktā un 6. pantā un atbilst Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļā minētajām intervencēm, gada 
ziņojumā par izlaidēm, kas paredzēts 
8. panta 3. punkta b) apakšpunktā, nav 
uzrādīta atbilstoša izlaide, Komisija pirms 
tā gada 15. oktobra, kas seko attiecīgajam 
finanšu gadam, pieņem īstenošanas aktus, 
kuros nosaka summas, par kādām 
jāsamazina Savienības finansējums. 
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regulas 53. pantu pieņemto īstenošanas 
aktu saturu.

Minētie īstenošanas akti neskar vēlāk 
saskaņā ar šīs regulas 53. pantu pieņemto 
īstenošanas aktu saturu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 577
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 578
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Komisija 
informē attiecīgo dalībvalsti par savu 
nodomu un dod dalībvalstij iespēju 
iesniegt komentārus vismaz 30 dienu 
laikā, pirms tā iesniedz īstenošanas akta 
projektu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
182/20 3. panta 3. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 579
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Komisija 
informē attiecīgo dalībvalsti par savu 
nodomu un dod laiku iesniegt komentārus 
ne vēlāk kā 30 dienu laikā pirms tā 
iesniedz īstenošanas akta projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija samazināmās summas 
novērtē, pamatojoties uz starpību starp 
gada izdevumiem, kas deklarēti attiecībā 
uz intervenci, un summu, kas atbilst 
ziņojumā uzrādītajai attiecīgajai izlaidei 
saskaņā ar valsts KLP stratēģisko plānu, un 
ņemot vērā dalībvalsts sniegto 
pamatojumu.

2. Komisija samazināmās summas 
novērtē, pamatojoties uz starpību starp 
gada izdevumiem, kas deklarēti attiecībā 
uz intervenci, un summu, kas atbilst 
ziņojumā uzrādītajai attiecīgajai izlaidei 
saskaņā ar valsts KLP stratēģisko plānu, un 
ņemot vērā dalībvalsts sniegto 
pamatojumu. Samazinājumi ietekmēs tikai 
attiecībā uz intervenci deklarētos 
izdevumus bez attiecīgās izlaides.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Norbert Erdős
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Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms 1. punktā minēto īstenošanas 
aktu pieņemšanas Komisija dod attiecīgajai 
dalībvalstij iespēju iesniegt komentārus un
pamatot visas atšķirības.

3. Pirms 1. punktā minēto īstenošanas 
aktu pieņemšanas Komisija dod attiecīgajai 
dalībvalstij iespēju iesniegt komentārus, 
pamatot visas atšķirības un apspriest ar 
Komisiju tehniskus jautājumu ekspertu 
līmenī sešu mēnešu laikā.

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu pienācīgu apspriešanos un panāktu stabilu vienošanos par apspriestajiem 
jautājumiem, ir vajadzīgs pietiekams laikposms.

Grozījums Nr. 582
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
52. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par kritērijiem, kas 
piemērojami attiecīgās dalībvalsts 
sniegtajiem pamatojumiem, un 
samazinājumu piemērošanas metodiku un 
kritērijiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deleģēto aktu darbības joma un saturs nav skaidrs, visa procedūra rada iespējami 
neaprēķināmus riskus pat tad, ja kopumā īstenošanas rezultāti ir apmierinoši.

Grozījums Nr. 583
Matt Carthy
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Regulas priekšlikums
52. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par kritērijiem, kas 
piemērojami attiecīgās dalībvalsts 
sniegtajiem pamatojumiem, un 
samazinājumu piemērošanas metodiku un 
kritērijiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 584
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
52. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šā panta īstenošanu.

Or. sl

Pamatojums

Tā kā jaunais KLP īstenošanas modelis ir balstīts uz veikumu un var radīt vajadzību veikt 
finanšu korekcijas, Parlaments un Padome regulāri būtu jāinformē par konkrētu noteikumu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 585
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Ieviešot gada veikuma noskaidrošanu un saglabājot atbilstības procedūru, dalībvalstīm tiek 
radīta sarežģītāka un finansiāli riskantāka situācija, tāpēc jāizmanto uz veikumu pamatota 
vai uz atbilstību pamatota pieeja, nevis jauktā sistēma. 53. pantu svītro vai pilnībā pārstrādā.

Grozījums Nr. 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants

Kopēji noteikumi

1. Attiecībā uz visiem 
nepamatotajiem maksājumiem, kas izriet 
no pārkāpumiem un citiem gadījumiem, 
kuros saņēmēji neievēro noteikumus, 
dalībvalstis var prasīt atgūšanu no 
saņēmēja 18 mēnešu laikā pēc 
apstiprinājuma un attiecīgā gadījumā likt 
iesniegt maksājumu aģentūrai vai par 
atgūšanu atbildīgajai struktūrai kontroles 
ziņojumu vai līdzīgu dokumentu, kurā 
norādīta pārkāpuma esamība. Paralēli 
atgūšanas pieprasījumam attiecīgās 
summas tiek reģistrētas maksājumu 
aģentūras debitoru virsgrāmatā.

2. Ja atgūšana netiek veikta četru 
gadu laikā pēc atgūšanas pieprasījuma 
datuma vai astoņu gadu laikā, ja tā ir 
nodota izskatīšanai valsts tiesās, 50 % no 
neatgūšanas finansiālajām sekām sedz 
attiecīgā dalībvalsts un 50 % sedz no ES 
budžeta, neskarot dalībvalsts pienākumu 
veikt atgūšanas procedūras, piemērojot 
58. pantu.

Ja atgūšanas procedūras ietvaros ar 
administratīvu aktu vai ar galīgu tiesas 
dokumentu tiek konstatēts pārkāpums, 
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attiecīgā dalībvalsts kā izdevumus paziņo 
fondam savas finansiālās izmaksas 
saskaņā ar pirmo daļu.

Tomēr, ja no attiecīgās dalībvalsts 
neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams 
veikt atgūšanu pirmajā daļā norādītajā 
termiņā un ja atgūstamā summa 
pārsniedz 1 miljonu EUR, Komisija pēc 
dalībvalsts pieprasījuma var termiņu 
pagarināt par laiku, kas nepārsniedz pusi 
no sākotnēji paredzētā termiņa.

3. Pienācīgi pamatotu apsvērumu 
gadījumā dalībvalstis var nolemt neveikt 
atgūšanu. Šādu lēmumu var pieņemt tikai 
turpmāk minētajos gadījumos:

a) ja radītās izmaksas un izmaksas, 
kas var rasties, pārsniedz kopējo 
atgūstamo summu, šo nosacījumu uzskata 
par izpildītu, ja:

i) no saņēmēja atgūstamā summa 
saskaņā ar individuālu maksājumu 
atbalsta shēmas vai atbalsta pasākuma
ietvaros, neiekļaujot procentu 
maksājumus, ir 100 EUR vai mazāk vai

ii) no saņēmēja atgūstamā summa 
saskaņā ar individuālu maksājumu 
atbalsta shēmas vai atbalsta pasākuma 
ietvaros, neiekļaujot procentu 
maksājumus, ir apmērā starp 100 un 
250 EUR un ja attiecīgā dalībvalsts 
saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem 
par valsts parāda nepiedzīšanu piemēro 
slieksni, kas ir vienāds ar atgūstamo 
summu vai to pārsniedz;

b) ja atgūšana nav iespējama 
debitora vai par pārkāpumu juridiski 
atbildīgo personu maksātnespējas dēļ, kas 
konstatēta un atzīta saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Ja šī punkta pirmajā daļā minēto lēmumu 
pieņem pirms 2. punkta noteikumu 
piemērošanas maksājamajai summai, 
neatgūšanas finansiālās sekas sedz no ES 
budžeta.

4. Dalībvalsts finansiālās sekas 
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saskaņā ar šī panta 2. punktu attiecīgā 
dalībvalsts iekļauj gada pārskatos, kas 
nosūtāmi Komisijai saskaņā ar 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktu. Komisija 
pārbauda to pareizu piemērošanu un 
attiecīgā gadījumā veic nepieciešamos 
pielāgojumus 51. pantā minētajā 
īstenošanas aktā.

5. Komisija, ciktāl ir ievērota 
53. panta 3. punktā noteiktā procedūra, 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko no 
ES finansējuma izslēdz no ES budžeta 
segtās summas šādos gadījumos:

a) ja dalībvalsts nav ievērojusi 
1. punktā minētos termiņus;

b) ja tā uzskata, ka lēmums neveikt 
atgūšanu, ko dalībvalsts pieņēmusi 
saskaņā ar 3. punktu, nav pamatots;

c) ja tā uzskata, ka pārkāpumi vai 
neatgūšana izriet no pārkāpumiem vai 
nolaidības, par ko ir atbildīga 
administrācija vai kāds dalībvalsts 
dienests vai struktūra.

Šādus īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 101. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Pirms aktu 
pieņemšanas piemēro 3. punktā noteikto 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atjaunot kopējus un saskaņotus noteikumus par nepienācīgi saņemto 
maksājumu atgūšanu pārkāpuma vai noteikumu neievērošanas dēļ, kā bija paredzēts Regulas 
(ES) Nr. 1306/2013 54. pantā. Grozījuma nolūks ir atjaunot vienlīdzīgu attieksmi starp 
lauksaimniekiem un citiem KLP fondu saņēmējiem vienotajā tirgū.

Grozījums Nr. 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
53.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants

Atgūšana neatbilstības gadījumā

1. Dalībvalstis pieprasa, lai saņēmēji 
atmaksā visas pārkāpumu un citu 
saņēmēju pieļautu neatbilstību KLP 
stratēģiskajā plānā minēto intervenču 
nosacījumiem dēļ nepamatoti saņemtos 
maksājumus un vajadzības gadījumā sākt 
tiesvedību šajā saistībā.

2. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neturpināt atgūšanu. Šādu lēmumu var 
pieņemt vienīgi šādos gadījumos:

a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, 
kas jau veiktas un varētu tikt veiktas, 
pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu, 
kuru nosacījumu uzskata par izpildītu, ja:

i) ja no saņēmēja atgūstamā summa 
saistībā ar individuālu maksājumu 
intervencei, neieskaitot procentus, 
nepārsniedz EUR 100 vai

ii) no atbalsta saņēmēja atgūstamā 
summa saistībā ar individuālu 
maksājumu intervencei, neieskaitot 
procentus, ir starp EUR 100 un EUR 250 
un attiecīgā dalībvalsts piemēro 
sliekšņvērtību, kas ir vienāda ar 
atgūstamo summu vai lielāka par to, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem par valsts 
parāda nepiedzīšanu;

b) ja atgūšana izrādās neiespējama 
debitora vai juridiski par pārkāpumu 
atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, 
kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

No jauna ieviesti vispārīgie noteikumi, pielāgojot spēkā esošās regulas redakciju (pieņemts).
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Grozījums Nr. 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija konstatē, ka 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā minētie izdevumi nav veikti 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, 
Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka no Savienības finansējuma 
izslēdzamās summas.

Ja Komisija konstatē, ka 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā minētie izdevumi, izņemot 
Regulā (ES) Nr. …/… [KLP stratēģisko 
plānu regula] minētos intervenču veidus,
nav veikti atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem, Komisija pieņem īstenošanas 
aktus, ar kuriem nosaka no Savienības 
finansējuma izslēdzamās summas.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr attiecībā uz Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 
minētajiem intervences tipiem pirmajā 
daļā minēto izslēgšanu no Savienības 
finansējuma piemēro tikai tad, ja 
dalībvalstu pārvaldības sistēmu 
funkcionēšanā ir konstatēti nopietni 
trūkumi.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 590
Bas Belder, Jan Huitema

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 57. panta 1. punkta e) 
apakšpunktu lēmumā par izslēgšanu 
dalībvalstīm nepieprasa atgūt summas no 
saņēmējiem, kas rīkojas godprātīgi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību saņēmējiem, galvenokārt attiecībā uz darbības 
programmām, jābūt pietiekamai pārliecībai, ka piešķirtais KLP atbalsts netiks atgūts 
atsevišķu saņēmēju līmenī, izņemot krāpšanas gadījumus.

Grozījums Nr. 591
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 57. panta 1. punkta e) 
apakšpunktu lēmumā par izslēgšanu 
dalībvalstīm nepieprasa atgūt summas no 
saņēmējiem, kas rīkojas godprātīgi.

Or. en
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Pamatojums

Bailes no tā, ka atbalsts būs jāatmaksā vairākus gadus pēc tā saņemšanas ilgstošo revīzijas 
procedūru dēļ rada lielu nenoteiktību lauksaimniekiem un citiem saņēmējiem, kuri pārsvarā 
rīkojas godprātīgi. Lauksaimniekiem un ražotāju organizācijām jābūt pietiekamai pārliecībai, 
ka piešķirtais KLP atbalsts netiks atgūts, izņemot krāpšanas gadījumus vai citus gadījumus, 
kad attiecīgais saņēmējs ir rīkojies ļaunprātīgi.

Grozījums Nr. 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro gadījumos, kuros 
nav ievēroti attiecināmības nosacījumi, 
kas jāievēro individuāliem saņēmējiem un 
noteikti valsts KLP stratēģiskajos plānos 
un valsts noteikumos.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā modeļa maiņai nav jābūt daļējai un jāatgriežas pie divu izdevumu 
noskaidrošanas veidu līdzāspastāvēšanas attiecībā uz KLP stratēģisko plānu pasākumiem. 
Veikuma pieejai ir jāspēj pilnībā aizstāt izdevumu atbilstību. Pārvaldības sistēmu laba 
darbība būtu jāapstiprina iepriekš ražotāju organizācijas akreditācijas ietvaros. Komisija 
plānošanas laikā varētu arī īstenot uzraudzību un ieteikumus.

Grozījums Nr. 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro gadījumos, kuros 
nav ievēroti attiecināmības nosacījumi, 
kas jāievēro individuāliem saņēmējiem un 
noteikti valsts KLP stratēģiskajos plānos 
un valsts noteikumos.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Šī papildinošā grozījuma mērķis ir atrast vidusceļu starp ikgadējas, uz rezultātiem balstītas 
kontroles sistēmas ierobežojumiem, dalībvalstu progresa attiecībā pret ES mērķu sasniegšanu 
daudzgadu kontroles priekšrocībām un atgriešanos pašreizējā situācijā (tikai atbilstības 
revīzija). Tā kā minēto triju sistēmu apkopošana nešķiet reāla, tiek ierosināts saglabāt tikai 
izdevumu atbilstības revīziju un rezultātu daudzgadu sistēmu.

Grozījums Nr. 594
Elsi Katainen

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
atklāto trūkumu smagumu.

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
atklāto trūkumu smagumu. Finanšu 
korekcijas attiecībā uz nosacījumu 
sistēmu pamato uz aprēķināto 
nepiemēroto administratīvo sodu summu. 
Ja to nevar noteikt ar samērīgiem 
centieniem, piemēro vienotas likmes 
korekcijas.

Or. en

Pamatojums

Komisija ir paziņojusi, ka vienotā likme ir vienīgā pieņemamā metode finanšu korekciju 
aprēķināšanai. Attiecībā uz nosacījumu sistēmu jābūt iespējai aprēķināt izdevumus, kas nav 
veikti atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, tāpat, kā tas pašreiz tiek veikts, novērtējot 
finansiālo zaudējumu risku, ko rada administratīvo sodu nepiemērošana. Jābūt iespējai 
precīzāk noteikt Savienībai radīto finansiālo kaitējumu, nekā tas ir, veicot vienotas likmes 
korekciju.

Grozījums Nr. 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
atklāto trūkumu smagumu.

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
atklāto trūkumu smagumu, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
atklāto trūkumu smagumu.

2. No finansējuma izslēdzamās 
summas Komisija novērtē, pamatojoties uz 
atklāto trūkumu smagumu un pienācīgi 
ņemot vērā proporcionalitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
53. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) pārkāpumi, uz kuriem attiecas 
atgūšanas procedūra saskaņā ar šīs 
nodaļas III iedaļu;

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir gadījumos, kuros finansējuma atteikums nav iespējams, iekļaut 
pārkāpumus, uz kuriem attiecas atgūšanas procedūra, kā bija noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1306/2013 52. pantā.
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Grozījums Nr. 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Regulas priekšlikums
53. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par finansiālo korekciju 
piemērošanas kritērijiem un metodiku.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 599
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
53. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šā panta īstenošanu.

Or. sl

Pamatojums

Tā kā jaunais KLP īstenošanas modelis ir balstīts uz veikumu un var radīt vajadzību veikt 
finanšu korekcijas, Parlaments un Padome regulāri būtu jāinformē par konkrētu noteikumu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Regulas priekšlikums
53.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
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1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības dēļ nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 18 mēnešu laikā pēc 
tam, kad maksājumu aģentūra vai par 
atgūšanu atbildīgā struktūra ir 
apstiprinājusi un — attiecīgā gadījumā —
saņēmusi kontroles ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis 
pārkāpums. Attiecīgās summas to 
atgūšanas brīdī reģistrē maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

2. Ja summa nav atgūta četru gadu 
laikā kopš atgūšanas pieprasījuma vai 
astoņu gadu laikā, kopš atgūšanas 
prasība ir iesniegta izskatīšanai valsts 
tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu sekām 
sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % sedz no 
Savienības budžeta, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij jāturpina 
atgūšanas procedūras atbilstīgi 
57. pantam. Ja atgūšanas procedūras 
laikā, ko veic, izmantojot administratīvo 
procedūru vai galīgo juridisko procedūru, 
nav konstatēts pārkāpums, finanšu 
izmaksas, ko dalībvalsts sedz saskaņā ar 
pirmo daļu, deklarē kā fondu izdevumus.
Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta šā punkta pirmajā daļā noteiktajos 
termiņos un ja atgūstamā summa 
pārsniedz vienu miljonu EUR, Komisija 
pēc dalībvalsts pieprasījuma var pagarināt 
termiņus par ne vairāk kā pusi no 
sākotnējiem termiņiem.

3. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neturpināt atgūšanu. Šādu lēmumu var 
pieņemt vienīgi šādos gadījumos:

a) ja izmaksas, kas jau radušās, un 
izmaksas, kas varētu rasties, ir lielākas 
par atgūstamo summu; šo nosacījumu 
uzskata par izpildītu, ja: i) no saņēmēja 
atgūstamā summa saistībā ar individuālu 
maksājumu atbalsta shēmā vai atbalsta 
fondā, neieskaitot procentus, nepārsniedz 
100 EUR vai ii) no saņēmēja atgūstamā 
summa saistībā ar individuālu 
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maksājumu atbalsta shēmā vai atbalsta 
fondā, neieskaitot procentus, ir starp 100 
EUR un 150 EUR un attiecīgā dalībvalsts 
piemēro sliekšņvērtību, kas ir vienāda ar 
atgūstamo summu vai lielāka par to, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem par valsts 
parāda nepiedzīšanu;

b) ja atgūšana izrādās neiespējama 
debitora vai juridiski par pārkāpumu 
atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, 
kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Ja šā punkta pirmajā daļā minēto 
lēmumu pieņem, pirms parāda summai ir 
piemēroti 2. punktā minētie noteikumi, 
summu neatgūšanas finansiālās izmaksas 
sedz no ES budžeta.

4. Komisijai saskaņā ar 88. panta 
1. punkta c) apakšpunkta iii) punktu 
nosūtāmajos gada pārskatos dalībvalstis 
uzrāda to sedzamās summas saskaņā ar 
šā panta 2. punktu. Komisija pārbauda, 
vai tas ir izdarīts, un veic jebkuras 
vajadzīgās korekcijas 51. pantā 
paredzētajā īstenošanas aktā.

5. Komisija ar noteikumu, ka ir 
ievērota 53. panta 3. punktā noteiktā 
procedūra, var pieņemt īstenošanas aktus, 
izslēdzot no Savienības finansējuma 
summas, ko parasti sedz no Savienības 
budžeta šādos gadījumos:

a) ja dalībvalsts nav ievērojusi 1. 
punktā minētos termiņus;

b) ja tā uzskata, ka dalībvalsts 
pieņemtais lēmums neturpināt atgūšanu 
saskaņā ar 3. punktu ir nepamatots;

c) ja tā uzskata, ka pārkāpums radies 
vai līdzekļi nav atgūti attiecīgās 
dalībvalsts pārvaldes iestāžu vai citas 
oficiālas struktūras pārkāpuma vai 
nolaidības dēļ; minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 101. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. pl
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Grozījums Nr. 601
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības dēļ nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu 18 mēnešu laikā pēc 
tam, kad maksājumu aģentūra vai par 
atgūšanu atbildīgā struktūra ir 
apstiprinājusi un — attiecīgā gadījumā —
saņēmusi kontroles ziņojumu vai līdzīgu 
dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis 
pārkāpums. Attiecīgās summas to 
atgūšanas brīdī reģistrē maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā.

2. Ja summa nav atgūta četru gadu 
laikā kopš atgūšanas pieprasījuma vai 
astoņu gadu laikā, kopš atgūšanas 
prasība ir iesniegta izskatīšanai valsts 
tiesā, 50 % no neatgūšanas finanšu sekām 
sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % sedz no 
Savienības budžeta, neskarot prasību, ka 
attiecīgajai dalībvalstij jāturpina 
atgūšanas procedūras atbilstīgi 
57. pantam. Ja atgūšanas procedūras 
laikā, ko veic, izmantojot administratīvo 
procedūru vai galīgo juridisko procedūru, 
nav konstatēts pārkāpums, finanšu 
izmaksas, ko dalībvalsts sedz saskaņā ar 
pirmo daļu, deklarē kā fondu izdevumus.
Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti 
nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt 
veikta šā punkta pirmajā daļā noteiktajos 
termiņos un ja atgūstamā summa 
pārsniedz vienu miljonu EUR, Komisija 
pēc dalībvalsts pieprasījuma var pagarināt 
termiņus par ne vairāk kā pusi no 
sākotnējiem termiņiem.

3. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
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neturpināt atgūšanu. Šādu lēmumu var 
pieņemt vienīgi šādos gadījumos:

a) ja izmaksas, kas jau radušās, un 
izmaksas, kas varētu rasties, ir lielākas 
par atgūstamo summu; šo nosacījumu 
uzskata par izpildītu, ja:

i) ja no saņēmēja atgūstamā summa 
saistībā ar individuālu maksājumu 
atbalsta shēmā vai atbalsta fondā, 
neieskaitot procentus, nepārsniedz 100 
EUR, vai

ii) no saņēmēja atgūstamā summa 
saistībā ar individuālu maksājumu 
atbalsta shēmā vai atbalsta fondā, 
neieskaitot procentus, ir starp 100 EUR 
un 150 EUR un attiecīgā dalībvalsts 
piemēro sliekšņvērtību, kas ir vienāda ar 
atgūstamo summu vai lielāka par to, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem par valsts 
parāda nepiedzīšanu;

b) ja atgūšana izrādās neiespējama 
debitora vai juridiski par pārkāpumu 
atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, 
kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Ja šā punkta pirmajā daļā minēto 
lēmumu pieņem, pirms parāda summai ir 
piemēroti 2. punktā minētie noteikumi, 
summu neatgūšanas finansiālās izmaksas 
sedz no ES budžeta.

4. Komisijai saskaņā ar 88. panta 
1. punkta c) apakšpunkta iii) punktu 
nosūtāmajos gada pārskatos dalībvalstis 
uzrāda to sedzamās summas saskaņā ar 
šā panta 2. punktu. Komisija pārbauda, 
vai tas ir izdarīts, un veic jebkuras 
vajadzīgās korekcijas 51. pantā 
paredzētajā īstenošanas aktā.

5. Komisija, ar noteikumu, ka ir 
ievērotai 53. panta 3. punktā noteiktā 
procedūra, var pieņemt īstenošanas aktus, 
izslēdzot no Savienības finansējuma 
summas, ko parasti sedz no Savienības 
budžeta šādos gadījumos:

a) ja dalībvalsts nav ievērojusi 1. 
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punktā minētos termiņus;

b) ja tā uzskata, ka dalībvalsts 
pieņemtais lēmums neturpināt atgūšanu 
saskaņā ar 3. punktu ir nepamatots;

c) ja tā uzskata, ka pārkāpums radies 
vai līdzekļi nav atgūti attiecīgās 
dalībvalsts pārvaldes iestāžu vai citas 
oficiālas struktūras pārkāpuma vai 
nolaidības dēļ; minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 101. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. pl

Grozījums Nr. 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF 
piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā 
summas faktiski saņemtas.

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus, kurus dalībvalstis aprēķina 
pēc saņēmējam noteiktā izmaksas datuma,
pārskaita maksājumu aģentūrai, kas tos 
iegrāmato kā ELGF piešķirtos ieņēmumus 
mēnesī, kurā summas faktiski saņemtas. 
Dalībvalstis nosaka minimālo summu, ko 
īsteno šajā iedaļā, ņemot vērā saskaņā ar 
finanšu disciplīnu noteikto attiecībā uz 
minimālo atlīdzinājumu saņēmējiem.

Or. es

Pamatojums

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
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mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Grozījums Nr. 603
Elsi Katainen

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF 
piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā 
summas faktiski saņemtas.

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF 
piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā 
summas faktiski saņemtas. Dalībvalstis var 
lemt, kādas būs pārsniedzamās summas, 
lai veiktu atgūšanu. Šī iespēja attiecas uz 
visām intervences darbībām un 
atsevišķiem pasākumiem, tostarp 
nosacījumu sistēmu un tā var būt vienāda
attiecībā uz visiem šiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka vienoti de minimis noteikumi pirms dalībvalsts veic atgūšanu. Atgūšanas izmaksas 
var pārsniegt atgūstamo summu. Vienotā iespēja būtu jāattiecina uz visām tiešo maksājumu 
intervencēm, pasākumiem un nosacījumu sistēmu, lai vienkāršotu IT sistēmu plānošanu un 
darbību.

Grozījums Nr. 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
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plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF 
piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā 
summas faktiski saņemtas.

plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai un prioritāri piešķir intervencēm 
attiecībā uz mērķiem klimata un vides 
jomā, kā noteikts 28. un 65. pantā, un pēc 
tam intervencēm, kas paredzētas 
konkurētspējas palielināšanai, kā noteikts 
KLP stratēģisko plānu regulas 28.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF 
piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā 
summas faktiski saņemtas.

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus, kurus dalībvalstis aprēķina 
pēc saņēmējam noteiktā izmaksas datuma,
pārskaita maksājumu aģentūrai, kas tos 
iegrāmato kā ELGF piešķirtos ieņēmumus 
mēnesī, kurā summas faktiski saņemtas.

Or. es

Grozījums Nr. 606
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF 

Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc 
tam, kad saņēmēji pieļāvuši pārkāpumus 
un citas neatbilstības KLP stratēģiskajā 
plānā minēto intervenču nosacījumiem, un 
to procentus pārskaita maksājumu 
aģentūrai un sadala intervencēm, lai 
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piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā 
summas faktiski saņemtas.

sasniegtu mērķus klimata un vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 100 % samazinājumu un izslēgšanas summu ar 
nosacījumu, ka attiecīgais budžets tiek ieguldīts intervencēs, kas ir labvēlīgas videi un/vai 
klimatam, piemēram, ekosistēmas vai lauksaimniecības, vides un klimata pasākumiem. 
Sistēma, kurā dalībvalstu atgūtais budžets tiek saglabāts tikai līdz 20 %, ir radusies tikai KLP 
klimata un vides politikas mērķu dēļ un tādēļ, ka ir lauksaimnieki, kuri to atbalsta.

Grozījums Nr. 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Regulas priekšlikums
54. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atskaitīt jebkādu 
saņēmēja parādu, kā noteikts iepriekšējā 
punktā, no jebkādiem turpmākiem 
maksājumiem saņēmējam, ko veic 
maksājumu aģentūra kā iestāde, kas ir 
atbildīga par parāda piedziņu.

Or. es

Pamatojums

Lai saglabātu pašreizējo stāvokli attiecībā uz lauksaimniecības fondu parādu, maksājumu 
elastību un kopēju kopienas bāzi, ir svarīgi, lai maksājumu aģentūras varētu atgūt savus 
parādus, izmantojot pašreiz paredzēto kompensācijas mehānismu. Pretējā gadījumā var tikt 
kavēta KLP intervences līdzekļu atgūšana un maksājumi, uz kuriem attiecas stingri 
maksājumu termiņi.

Grozījums Nr. 608
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
54. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt minimālo summu, 
uz kuru attiecas iepriekšējais punkts, kā 
saskaņā ar finanšu disciplīnu noteikts 
attiecībā uz minimālo atlīdzinājumu 
saņēmējiem.

Or. es

Grozījums Nr. 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
kreditēšana Savienības budžetā, 20 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts drīkst 
paturēt kā vienotas likmes atgūšanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, kad 
neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes 
iestādes vai citas oficiālas struktūras.

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
kreditēšana Savienības budžetā, 50 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts drīkst 
paturēt kā vienotas likmes atgūšanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, kad 
neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes 
iestādes vai citas oficiālas struktūras. 
Summas, ko dalībvalstu maksājumu 
aģentūras šādi ir atguvušas, ir atkārtoti 
jāizmanto kā tiešie maksājumi, lai 
atbalstītu valstu stratēģiskajos plānos 
noteiktās prioritātes, piemēram, 
maksājumus jaunajiem lauksaimniekiem 
vai atbalstu nozarēm, kuras saskaras ar 
lielākajām grūtībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 610
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
kreditēšana Savienības budžetā, 20 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts drīkst 

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
kreditēšana Savienības budžetā, 100 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts drīkst 
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paturēt kā vienotas likmes atgūšanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, kad 
neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes 
iestādes vai citas oficiālas struktūras.

paturēt kā vienotas likmes atgūšanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, kad 
neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes 
iestādes vai citas oficiālas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā redakcijā dalībvalstis gandrīz tiek mudinātas neatgūt naudu no saņēmējiem, kuri 
pārkāpj noteikumus, jo dalībvalstīm jāatdod naudas līdzekļi Komisijai. Atgūtajiem naudas 
līdzekļiem jāpaliek dalībvalstīs, un tā jāizmanto citiem mērķiem.

Grozījums Nr. 611
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
kreditēšana Savienības budžetā, 20 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts drīkst 
paturēt kā vienotas likmes atgūšanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, kad 
neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes 
iestādes vai citas oficiālas struktūras.

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
kreditēšana Savienības budžetā, 100 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts patur kā 
vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot gadījumus, kad neatbilstību ir 
pieļāvušas tās pārvaldes iestādes vai citas 
oficiālas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkā un lai nodrošinātu maksājumu aģentūrām zināmu rīcības brīvību, tiek 
ierosināts atļaut dalībvalstīm paturēt 100 % no atgūtās summas par pārkāpumiem. Jāsaglabā 
vismaz noteikums "50 pret 50".

Grozījums Nr. 612
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā Kad tiek veikta pirmajā daļā minētā 
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kreditēšana Savienības budžetā, 20 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts drīkst 
paturēt kā vienotas likmes atgūšanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, kad 
neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes 
iestādes vai citas oficiālas struktūras.

kreditēšana Savienības budžetā, 75 % no 
atbilstošajām summām dalībvalsts patur kā 
vienotas likmes atgūšanas izmaksas, 
izņemot gadījumus, kad neatbilstību ir 
pieļāvušas tās pārvaldes iestādes vai citas 
oficiālas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkā un lai nodrošinātu maksājumu aģentūrām zināmu rīcības brīvību, tiek 
ierosināts atļaut dalībvalstīm paturēt 100 % no atgūtās summas par pārkāpumiem. Jāsaglabā 
vismaz noteikums "50 pret 50".

Grozījums Nr. 613
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
54. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šajā pantā noteikto 
dalībvalstis no jebkāda maksājuma 
aģentūras veicama turpmāka maksājuma 
par labu saņēmējam atskaita summu, kas 
nepamatoti iegūta no saņēmēja pieļauta 
pārkāpuma.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu maksājumu un pārkāpumu efektīvu pārvaldību lauksaimniecības fondos, ir 
svarīgi, lai maksājumu aģentūras varētu atgūt summas, kas iegūtas no pārkāpumiem, 
atskaitot šīs summas no jebkādiem turpmākiem maksājumiem, kas pašreiz ir paredzēti ES 
tiesību aktos laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Regulas (ES) Nr. 908/2014 28. pants).
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