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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

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

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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus 
pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru 
attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, 
(ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un 
piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) 
Nr. 1307/2013
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0581),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, kā arī 349. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C9-0162/2019),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ... atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Likumdošanas procedūra netika 
pabeigta pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis 
un Komisija varētu sagatavot visus 
elementus, kas vajadzīgi, lai atbilstoši 
Komisijas sākotnējam priekšlikumam 
jauno tiesisko regulējumu un KLP 
stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 
2021. gada 1. janvāra.

(3) Likumdošanas procedūra netika 
pabeigta pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis 
un Komisija varētu sagatavot visus 
elementus, kas vajadzīgi, lai atbilstoši 
Komisijas sākotnējam priekšlikumam 
jauno tiesisko regulējumu un KLP 
stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 
2021. gada 1. janvāra. Šī kavēšanās rada 
nenoteiktību lauksaimniekiem un 
lauksaimniecības nozarei. Lai mazinātu 
šo nenoteiktību, šī regula paredz spēkā 
esošo noteikumu turpmāku piemērošanu 
un nepārtrauktus maksājumus 
lauksaimniekiem un citiem saņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki un citi saņēmēji 2021. gadā 
var saņemt atbalstu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), Savienībai vēl vienu 
gadu būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt 
saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, 
kurš aptver 2014.–2020. gada laikposmu. 
Pašreizējais tiesiskais regulējums konkrēti 
noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1303/20137, (ES) 
Nr. 1305/20138, (ES) Nr. 1306/20139, (ES) 
Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, 
(ES) Nr. 228/201312 un (ES) 
Nr. 229/201313. Turklāt, lai atvieglotu 

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
lauksaimnieki un citi saņēmēji 2021. gadā 
var saņemt atbalstu no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), Savienībai vēl vienu 
gadu vai attiecīgā gadījumā vēl divus 
gadus būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt 
saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, 
kurš aptver 2014.–2020. gada laikposmu. 
Minētajā pārejas periodā dalībvalstīm 
būtu jānodrošina lauksaimniekiem un 
citiem saņēmējiem sniegtā atbalsta 
nepārtraukta turpināšana. Pašreizējais 
tiesiskais regulējums konkrēti noteikts ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
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pāreju no esošajām atbalsta shēmām uz 
jauno tiesisko regulējumu, kura aptvertais 
laikposms sākas 2022. gada 1. janvārī, 
būtu jānosaka, kā jaunajā tiesiskajā 
regulējumā iekļaujams noteiktu veidu 
daudzgadu atbalsts.

(ES) Nr. 1303/20137, (ES) Nr. 1305/20138, 
(ES) Nr. 1306/20139, (ES) 
Nr. 1307/201310, (ES) Nr. 1308/201311, 
(ES) Nr. 228/201312 un (ES) 
Nr. 229/201313. Turklāt, lai atvieglotu 
pāreju no esošajām atbalsta shēmām uz 
jauno tiesisko regulējumu, kura aptvertā 
laikposma sākums bija plānots 2022. gada 
1. janvārī, būtu jānosaka, kā jaunajā 
tiesiskajā regulējumā iekļaujams noteiktu 
veidu daudzgadu atbalsts.

__________________ __________________
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1306/2013 (2013. gada 
17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1306/2013 (2013. gada 
17. decembris) par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido noteikumus 
par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
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maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608. lpp.).

maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 
608. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem 
Eiropas Savienības reģioniem un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV 
L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem 
Eiropas Savienības reģioniem un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV 
L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu 
Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 
41. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), 
ar ko nosaka īpašus pasākumus 
lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu 
Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 
41. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šai regulai būtu jāveicina, lai valstu pārvaldes iestādes un maksājumu aģentūras pārejas 
periodā var bez kavēšanās veikt maksājumus galīgajiem saņēmējiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ar šo regulu būtu jādod 
dalībvalstīm pietiekami daudz laika, lai 
tās sagatavotu savus attiecīgos valsts 
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stratēģiskos plānus, kā arī administratīvās 
struktūras, kas vajadzīgas jaunā tiesiskā 
regulējuma sekmīgai īstenošanai. Tas 
nodrošinātu tik ļoti nepieciešamo 
stabilitāti un noteiktību lauksaimniecības 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Lai panāktu veiksmīgu KLP 
modernizāciju un vienkāršošanu, 
dalībvalstu KLP stratēģisko plānu 
sagatavošanas laikā dalībvalstīm un 
Komisijai būtu plaši jāapspriežas ar 
lauksaimniekiem un visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Dalībvalstu 
KLP stratēģisko plānu izstrādes 
sagatavošanas darbs būtu jāuzsāk 
nekavējoties, lai nodrošinātu 
lauksaimniekiem vienmērīgu pāreju uz 
jaunu plānošanas periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Dalībvalstu pārvaldes iestādēm būs 
grūti laikus sagatavot dalībvalstu KLP 
stratēģiskos plānus un sekmīgi pāriet uz 
nākamo plānošanas periodu, jo īpaši 
ņemot vērā virzību uz jauno īstenošanas 
modeli, kā izklāstīts Komisijas tiesību akta 
priekšlikumā par Eiropas Parlamenta un 
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Padomes Regulu (ES) .../... [KLP 
stratēģiskie plāni]. Tāpēc ir nepieciešams 
ļaut dalībvalstīm pārejas periodā atvēlēt 
tehniskajai palīdzībai lielāku procentuālo 
daļu līdzekļu, kas turpmākajos gados būtu 
jākompensē ar proporcionāli mazāku 
procentuālo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienībai būtu jāturpina atbalstīt 
lauku attīstību 2021. gadā, un tāpēc 
dalībvalstīm, kam varētu beigties līdzekļi 
un kas nevar uzņemties jaunas juridiskas 
saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, vajadzētu būt iespējai savas 
no ELFLA atbalstītās lauku attīstības 
programmas vai atsevišķas reģionālās 
lauku attīstības programmas pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim un pagarinātās 
programmas finansēt no atbilstošā budžeta 
piešķīruma 2021. gadam. Pagarinātajās 
programmās būtu jāsaglabā vismaz tāds 
pats klimata un vides jomā izvirzīto mērķu 
līmenis.

(5) Savienībai būtu jāturpina atbalstīt 
lauku attīstību 2021. gadā vai attiecīgā 
gadījumā 2022. gadā, un tāpēc 
dalībvalstīm, kam varētu beigties līdzekļi 
un kas nevar uzņemties jaunas juridiskas 
saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, vajadzētu būt iespējai savas 
no ELFLA atbalstītās lauku attīstības 
programmas vai atsevišķas reģionālās 
lauku attīstības programmas pagarināt visā 
pārejas periodā un pagarinātās 
programmas finansēt no atbilstošā budžeta 
piešķīruma atbilstošajiem gadiem. 
Pagarinātajās programmās būtu jāsaglabā 
vismaz tāds pats klimata un vides jomā 
izvirzīto mērķu līmenis.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dažās dalībvalstīs var būt no 
iepriekšējiem gadiem palikuši neizmantoti 
Savienības līdzekļi, un tāpēc tām vajadzētu 
būt arī iespējai nepagarināt savas lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas. 
Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar Padomes Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam]14 ELFLA 
budžeta piešķīrumu 2021. gadam vai 
nepagarinātajām reģionālajām lauku 
attīstības programmām atbilstošo ELFLA 
budžeta piešķīruma daļu pārvietot uz 
2022.–2025. gada finanšu piešķīrumiem.

(6) Dažās dalībvalstīs var būt no 
iepriekšējiem gadiem palikuši neizmantoti 
Savienības līdzekļi, un tāpēc tām vajadzētu 
būt arī iespējai nepagarināt savas lauku 
attīstības programmas vai atsevišķas 
reģionālās lauku attīstības programmas. 
Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
saskaņā ar Padomes Regulu (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam]14 ELFLA 
budžeta piešķīrumu 2021. gadam vai 
attiecīgā gadījumā 2022. gadam, vai 
nepagarinātajām reģionālajām lauku 
attīstības programmām atbilstošo ELFLA 
budžeta piešķīruma daļu pārvietot uz 
2022.–2025. gada vai attiecīgā gadījumā 
2023.–2025. gada finanšu piešķīrumiem.

__________________ __________________
14 DFS regula (OV L , , . lpp. 14 DFS regula (OV L , , . lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai Komisija varētu nodrošināt 
vajadzīgo finansiālo plānošanu un attiecīgi 
pielāgot Savienības atbalsta ikgadējo 
sadalījumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pielikumā, dalībvalstīm drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
Komisija jāinformē par to, vai tās ir 
nolēmušas pagarināt savas lauku attīstības 
programmas un – attiecībā uz reģionālajām 

(7) Lai Komisija varētu nodrošināt 
vajadzīgo finansiālo plānošanu un attiecīgi 
pielāgot Savienības atbalsta ikgadējo 
sadalījumu, kas noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pielikumā, dalībvalstīm drīz 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
Komisija jāinformē par to, vai tās ir 
nolēmušas pagarināt savas lauku attīstības 
programmas un – attiecībā uz reģionālajām 
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lauku attīstības programmām – kuras no 
šīm programmām tās nolēmušas pagarināt 
un, attiecīgi, kuras atbilstošās 2021. gada 
budžeta piešķīruma summas nav jāpārceļ 
uz nākamajiem finanšu gadiem.

lauku attīstības programmām – kuras no 
šīm programmām tās nolēmušas pagarināt 
un, attiecīgi, kuras atbilstošās pārejas 
periodā esošo gadu budžeta piešķīruma 
summas nav jāpārceļ uz nākamajiem 
finanšu gadiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ja dalībvalstis nolemj pagarināt 
savas lauku attīstības programmas vai 
atsevišķas lauku attīstības programmas, 
ko atbalsta ELFLA, kā paredzēts šīs 
regulas 1. panta 1. punktā, līdz 2021. gada 
31. decembrim vai attiecīgā gadījumā līdz 
2022. gada 31. decembrim, tām būtu 
jāļauj kompensēt jebkādus 
samazinājumus to vispārējos ELFLA 
piešķīrumos nākamajam DFS periodam, 
attiecīgi palielinot savu valsts 
līdzfinansējumu. Dalībvalstīm būtu arī 
jāļauj vajadzības gadījumā pielāgot savus 
vides pasākumus, kas veikti saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo KLP noteikumu turpināšanu dalībvalstīm ir jābūt iespējai palielināt 
savu līdzfinansējumu. Komisijas ierosinātie DFS samazinājumi attiecībā uz ELFLA nav 
pieņemami. Pašreizējās lauku attīstības programmas ir jāturpina, nesamazinot līdzekļus 
lauksaimniekiem un atbalsta saņēmējiem. Tas ļautu dalībvalstīm saglabāt vides pasākumus 
vismaz pašreizējā līmenī, kā to ierosinājusi Komisija, un ļautu gan dalībvalstīm, gan 
lauksaimniekiem pielāgot vai paplašināt savas programmas, lai risinātu vides problēmas.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka 
kopīgus noteikumus, kas piemērojami 
ELFLA un dažiem citiem fondiem, kuri 
darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu 
būtu jāturpina piemērot gan programmām, 
kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, gan no ELFLA 
atbalstītajām programmām, attiecībā uz 
kurām dalībvalstis nolemj minēto 
laikposmu pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim. Attiecībā uz tā atbalsta 
īstenošanu, kas no ELFLA piešķirts par 
2021. plānošanas gadu, minētajām 
dalībvalstīm un Komisijai par stratēģisko 
dokumentu būtu jāturpina izmantot 
partnerības nolīgumu, kurš 2014. gada 
1. janvāra–2020. gada 31. decembra 
laikposmam izstrādāts saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

(8) Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka 
kopīgus noteikumus, kas piemērojami 
ELFLA un dažiem citiem fondiem, kuri 
darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu 
būtu jāturpina piemērot gan programmām, 
kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, gan no ELFLA 
atbalstītajām programmām, attiecībā uz 
kurām dalībvalstis nolemj minēto 
laikposmu pagarināt līdz 2021. gada 
31. decembrim vai attiecīgā gadījumā līdz 
2022. gada 31. decembrim. Attiecībā uz tā 
atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par 2021. plānošanas gadu vai 
attiecīgā gadījumā par 2022. plānošanas 
gadu, minētajām dalībvalstīm un Komisijai 
par stratēģisko dokumentu būtu jāturpina 
izmantot partnerības nolīgumu, kurš 
2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1310/201315 un Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/201416 

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1310/201315 un Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/201416 
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noteikts, ka izdevumus par dažām 
ilgtermiņa saistībām, kuru uzņemšanās 
notikusi pēc konkrētiem noteikumiem, ar 
kuriem lauku attīstības atbalsts piešķirts, 
pirms spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 1305/2013, 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā ar konkrētiem 
nosacījumiem būtu jāturpina apmaksāt no 
ELFLA. Šiem izdevumiem uz attiecīgo 
juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar 
tādiem pašiem nosacījumiem būt 
atbalsttiesīgiem arī 2021. plānošanas gadā. 
Turklāt juridiskās skaidrības un noteiktības 
labad būtu jāprecizē, ka juridiskās 
saistības, kuras izriet no pasākumiem, kas 
atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
pasākumiem, kuriem piemēro integrētu 
administrācijas un kontroles sistēmu, būtu 
iekļaujamas šajā integrētajā administrācijas 
un kontroles sistēmā un ka maksājumi, kas 
saistīti ar šīm juridiskajām saistībām, 
veicami laikposmā no 1. decembra līdz 
nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

noteikts, ka izdevumus par dažām 
ilgtermiņa saistībām, kuru uzņemšanās 
notikusi pēc konkrētiem noteikumiem, ar 
kuriem lauku attīstības atbalsts piešķirts, 
pirms spēkā stājās Regula (ES) 
Nr. 1305/2013, 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā ar konkrētiem 
nosacījumiem būtu jāturpina apmaksāt no 
ELFLA. Šiem izdevumiem uz attiecīgo 
juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar 
tādiem pašiem nosacījumiem būt 
atbalsttiesīgiem arī 2021. plānošanas gadā 
vai attiecīgā gadījumā 2022. plānošanas 
gadā. Turklāt juridiskās skaidrības un 
noteiktības labad būtu jāprecizē, ka 
juridiskās saistības, kuras izriet no 
pasākumiem, kas atbilst Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 pasākumiem, kuriem 
piemēro integrētu administrācijas un 
kontroles sistēmu, būtu iekļaujamas šajā 
integrētajā administrācijas un kontroles 
sistēmā un ka maksājumi, kas saistīti ar 
šīm juridiskajām saistībām, veicami 
laikposmā no 1. decembra līdz nākamā 
kalendārā gada 30. jūnijam.

__________________ __________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko nosaka konkrētus 
pārejas posma noteikumus par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 
attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 
2014. gadam un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, 
(ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 
attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā 
(OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko nosaka konkrētus 
pārejas posma noteikumus par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 
attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 
2014. gadam un groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, 
(ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 
attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā 
(OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

16 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

16 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
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(ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus 
(OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

(ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus 
(OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ņemot vērā to, ka KLP stratēģiskie 
plāni, kas dalībvalstīm jāsagatavo saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu, ir 
piemērojami no 2022. gada 1. janvāra, būtu 
jāparedz pārejas noteikumi, kas vajadzīgi, 
lai regulētu pāreju no esošajām atbalsta 
shēmām uz jauno tiesisko regulējumu un 
konkrēti uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES).../...18 [KLP 
stratēģisko plānu regula].

(14) Ņemot vērā to, ka KLP stratēģiskie 
plāni, kas dalībvalstīm jāsagatavo saskaņā 
ar jauno tiesisko regulējumu, ir 
piemērojami ne agrāk kā no 2022. gada 
1. janvāra, būtu jāparedz pārejas 
noteikumi, kas vajadzīgi, lai regulētu 
pāreju no esošajām atbalsta shēmām uz 
jauno tiesisko regulējumu un konkrēti uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula].

__________________ __________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) …/… (..) [KLP stratēģisko plānu 
regula] (OV L […], [...], [...]. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) …/… (..) [KLP stratēģisko plānu 
regula] (OV L […], [...], [...]. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz atbalsta shēmu 
olīveļļas un galda olīvu nozarē spēkā 
esošās darba programmas, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, būtu jāpagarina 
līdz 2021. gada 31. decembrim. Attiecībā 
uz atbalsta shēmām augļu un dārzeņu 
nozarē būtu jānosaka noteikumi par 
darbības programmu grozīšanu vai 
aizstāšanu.

(17) Attiecībā uz atbalsta shēmu 
olīveļļas un galda olīvu nozarē spēkā 
esošās darba programmas, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, būtu jāpagarina 
līdz 2021. gada 31. decembrim vai 
attiecīgā gadījumā līdz 2022. gada 
31. decembrim. Attiecībā uz atbalsta 
shēmām augļu un dārzeņu nozarē būtu 
jānosaka noteikumi par darbības 
programmu grozīšanu vai aizstāšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalsta shēmām vīna nozarē 
un biškopības nozarē, jānosaka noteikumi, 
kas šo atbalsta shēmu īstenošanu ļauj 
turpināt līdz tai atbilstošā plānošanas 
perioda beigām. Tāpēc attiecībā uz 
izdevumiem un maksājumiem par 
darbībām, kas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 īstenotas pēc 2021. gada 
31. decembra un līdz minēto atbalsta 
shēmu beigām, būtu jāturpina piemērot 
dažus Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
noteikumus.

(18) Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
attiecībā uz atbalsta shēmām augļu un 
dārzeņu nozarē, vīna nozarē un biškopības 
nozarē, jānosaka noteikumi, kas šo atbalsta 
shēmu īstenošanu ļauj turpināt līdz tai 
atbilstošā plānošanas perioda beigām. 
Tāpēc attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kas saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc 
2021. gada 31. decembra un līdz minēto 
atbalsta shēmu beigām, būtu jāturpina 
piemērot dažus Regulas (ES) 
Nr. 1306/2013 noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijām, kas īsteno darbības programmu, kuras 
termiņš beidzas pēc 2021. gada 31. decembra, būtu jādod arī iespēja izvēlēties grozīt vai 
aizstāt savas attiecīgās programmas, lai tās atbilstu jaunajai Stratēģisko plānu regulai, vai 
ļaut tām darboties bez izmaiņām, līdz tās beidzas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) ELFLA būtu jāspēj atbalstīt 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kas 
izveidota saskaņā ar Regulā (ES) 
XXXX/XXXX [jaunā KNR] paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem. Tomēr, lai 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēti līdzekļi 2021. plānošanas gadā 
nepaliktu neizlietoti, dalībvalstīm, kuras 
nolemj savas lauku attīstības programmas 
pagarināt līdz 2021. gada 31. decembrim 
un turklāt izmanto iespēju pārvietot 
līdzekļus no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību, sabiedrības virzītai vietējai 
attīstībai paredzēto 5 % piešķīruma 
minimumu būtu jāvar piemērot tikai 
attiecībā uz to ELFLA ieguldījumu lauku 
attīstībā, kas pagarināts līdz 2021. gada 
31. decembrim un aprēķināts, pirms ir 
veikts tiešo maksājumu apropriāciju 
pārvietojums.

(20) ELFLA būtu jāspēj atbalstīt 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kas 
izveidota saskaņā ar Regulā (ES) 
XXXX/XXXX [jaunā KNR] paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem. Tomēr, lai 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēti līdzekļi 2021. plānošanas gadā 
vai attiecīgā gadījumā 2022. plānošanas 
gadā nepaliktu neizlietoti, dalībvalstīm, 
kuras nolemj savas lauku attīstības 
programmas pagarināt un turklāt izmanto 
iespēju pārvietot līdzekļus no tiešajiem 
maksājumiem uz lauku attīstību, 
sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 
paredzēto 5 % piešķīruma minimumu būtu 
jāvar piemērot tikai attiecībā uz to ELFLA 
ieguldījumu lauku attīstībā, kas pagarināts 
līdz 2021. gada 31. decembrim — vai 
attiecīgā gadījumā līdz 2022. gada 
31. decembrim — un aprēķināts, pirms ir 
veikts tiešo maksājumu apropriāciju 
pārvietojums.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai pārejas laikā nodrošinātu 
nepārtrauktību, 2021. gadā būtu jāsaglabā 
rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē un jāiekļauj attiecīgā rezerves 
summa 2021. gadam.

(21) Lai pārejas laikā nodrošinātu 
nepārtrauktību, 2021. gadā un attiecīgā 
gadījumā 2022. gadā būtu jāsaglabā 
rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē un jāiekļauj attiecīgā rezerves 
summa 2021. gadam un attiecīgā 
gadījumā 2022. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attiecībā uz ELFLA 
priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, 
ka tad, ja dalībvalstis 2014.–2020. gada 
laikposmu nolemj pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim, tas nedrīkst 
ietvert papildu priekšfinansējuma 
piešķiršanu attiecīgajām programmām.

(22) Attiecībā uz ELFLA 
priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, 
ka tad, ja dalībvalstis 2014.–2020. gada 
laikposmu nolemj pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim vai attiecīgā 
gadījumā līdz 2022. gada 31. decembrim, 
tas nedrīkst ietvert papildu 
priekšfinansējuma piešķiršanu attiecīgajām 
programmām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
11. pants paziņošanas pienākumu attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem par tās tiešo 
maksājumu summas daļas samazinājuma 
aplēsi, kas lauksaimniekam piešķirama par 
konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 
150 000 EUR, patlaban paredz vienīgi 
attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai 
nodrošinātu esošās sistēmas 
nepārtrauktību, dalībvalstīm savi lēmumi 
un samazinājuma summas aplēse būtu 
jāpaziņo arī par 2021. gadu.

(23) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
11. pants paziņošanas pienākumu attiecībā 
uz dalībvalstu lēmumiem par tās tiešo 
maksājumu summas daļas samazinājuma 
aplēsi, kas lauksaimniekam piešķirama par 
konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 
150 000 EUR, patlaban paredz vienīgi 
attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai 
nodrošinātu esošās sistēmas 
nepārtrauktību, dalībvalstīm savi lēmumi 
un samazinājuma summas aplēse būtu 
jāpaziņo arī par 2021. gadu un attiecīgā 
gadījumā par 2022. gadu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu 
pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir 
atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro 
gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var 
turpināt savu stratēģiju, elastība starp 
pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 
2021. kalendāro gadu (t. i., par 
2022. finanšu gadu).

(24) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu 
pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz 
lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir 
atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro 
gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var 
turpināt savu stratēģiju, elastība starp 
pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 
2021. kalendāro gadu (t. i., par 
2022. finanšu gadu) un attiecīgā gadījumā 
par 2022. kalendāro gadu (t. i. par 
2023. finanšu gadu).
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 
2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 
2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 
7. punktu varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm 
savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2021. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2020. gada 1. augustam.

(25) Lai Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 
1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 
2. punktu, 47. panta 3. punktu, 49. panta 
2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 
7. punktu varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm 
savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2021. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2020. gada 1. augustam un attiecīgā 
gadījumā savi lēmumi par katrai shēmai 
paredzētajiem 2022. kalendārā gada 
finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 
2021. gada 1. augustam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par 

(27) Saskaņā ar pašreizējo tiesisko 
regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par 
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gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu 
reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu un iespējamām ikgadējām 
pakāpeniskām sākotnējās vērtības 
izmaiņām laikposmā, ko aptver 
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir 
paziņojušas par laikposmu līdz 
2020. kalendārajam gadam. Dalībvalstīm 
šādi lēmumi jāpaziņo arī par 
2021. kalendāro gadu.

gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu 
reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma 
shēmu un iespējamām ikgadējām 
pakāpeniskām sākotnējās vērtības 
izmaiņām laikposmā, ko aptver 
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir 
paziņojušas par laikposmu līdz 
2020. kalendārajam gadam. Dalībvalstīm 
šādi lēmumi jāpaziņo arī par 
2021. kalendāro gadu un attiecīgā 
gadījumā par 2022. kalendāro gadu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
30. pantā paredzētas ikgadējas 
pakāpeniskas no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas 
atspoguļotu minētās regulas II pielikumā 
noteiktā valsts maksimālā apjoma 
ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt 
atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. 
Šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai būtu 
iespējams gan grozīt visu piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt 
rezervi atbilstoši minētajā II pielikumā 
norādītās summas izmaiņām pa gadiem. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, kuras līdz 
2019. gadam nav panākušas fiksētu likmi, 
iekšējā konverģence tiek īstenota katru 
gadu. Attiecībā uz 2020. un 
2021. kalendāro gadu piešķīruma gadā 
jānosaka tikai kārtējā gada 
maksājumtiesību vērtība. To 
maksājumtiesību vienības vērtība, kas 

(29) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
30. pantā paredzētas ikgadējas 
pakāpeniskas no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas 
atspoguļotu minētās regulas II pielikumā 
noteiktā valsts maksimālā apjoma 
ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt 
atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. 
Šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai būtu 
iespējams gan grozīt visu piešķirto 
maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt 
rezervi atbilstoši minētajā II pielikumā 
norādītās summas izmaiņām pa gadiem. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, kuras līdz 
2019. gadam nav panākušas fiksētu likmi, 
iekšējā konverģence tiek īstenota katru 
gadu. Attiecībā uz 2020. un 
2021. kalendāro gadu un attiecīgā 
gadījumā 2022. kalendāro gadu 
piešķīruma gadā jānosaka tikai kārtējā gada 
maksājumtiesību vērtība. To 
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attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, 
būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves 
koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 
22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos 
gados no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo 
saskaņā ar minēto 22. panta 5. punktu.

maksājumtiesību vienības vērtība, kas 
attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, 
būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves 
koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 
22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos 
gados no rezerves piešķirto 
maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo 
saskaņā ar minēto 22. panta 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
36. pants paredz vienotā platībmaksājuma 
shēmas (VPMS) piemērošanu līdz 
2020. gada 31. decembrim. 
Regula (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] ļauj dalībvalstīm ienākumu 
pamatatbalstu īstenot tādā pašā kārtībā, 
t. i., maksājumtiesības piešķirt bez 
vēsturiskām atsaucēm. Tāpēc ir lietderīgi 
atļaut pagarināt VPMS līdz 2021. gadam.

(30) Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
36. pants paredz vienotā platībmaksājuma 
shēmas (VPMS) piemērošanu līdz 
2020. gada 31. decembrim. 
Regula (ES).../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] ļauj dalībvalstīm ienākumu 
pamatatbalstu īstenot tādā pašā kārtībā, 
t. i., maksājumtiesības piešķirt bez 
vēsturiskām atsaucēm. Tāpēc ir lietderīgi 
atļaut pagarināt VPMS līdz 2021. gadam 
un attiecīgā gadījumā līdz 2022. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Gadījumā, ja priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam, un saistītais priekšlikums 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
[KLP Stratēģiskā plāna regulai] nav 
pieņemts un publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī līdz 2020. gada 
30. septembrim, pārejas periods, ko 
sākotnēji ierosināja šajā regulā un kas 
beidzas 2021. gada 31. decembrī, būtu 
jāpagarina vēl par vienu gadu līdz 
2022. gada 31. decembrim. Tādā 
gadījumā atbilstošos pārejas noteikumus 
un nosacījumus, kas piemērojami 
sākotnējam pārejas periodam 
2021. kalendārajam gadam, vajadzētu 
turpināt piemērot pagarinātā pārejas 
perioda laikā un attiecīgi pielāgot budžeta 
piešķīrumus un piemērojamos termiņus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan referente stingri atbalsta pašreizējo KLP reformu procesu, viņa tomēr apzinās, ka 
jauno KLP var nepieņemt savlaicīgi, lai dalībvalstīm būtu pietiekami daudz laika sagatavot 
valsts stratēģiskos plānus un Komisijai — tos apstiprināt. Tas sniegtu pietiekamu garantiju, 
ka visi dalībnieki varētu sākt sagatavošanās darbus pat pirms tiesību akta publicēšanas. 
Pretējā gadījumā vienīgais veids, kā nodrošināt atbalsta nepārtrauktību lauksaimniekiem, ir 
pagarināt pārejas periodu par vēl vienu gadu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
-I sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I sadaļa
Pārejas periods

Or. en



PE646.753v01-00 24/92 PR\1196151LV.docx

LV

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
-1. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Pārejas periods

1. Šajā regulā “pārejas periods” ir 
periods, kas sākas 2021. gada 1. janvārī 
un beidzas 2021. gada 31. decembrī.
2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta 
un tikai tādā gadījumā, ja priekšlikums 
Padomes regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam, un priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido noteikumus par atbalstu 
stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP 
stratēģiskie plāni) un kurus finansē no 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fonda (ELGF) un no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, nav 
pieņemts un publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī līdz 2020. gada 
30. septembrim, pārejas periodu šīs 
regulas nozīmē pagarina līdz 2022. gada 
31. decembrim.
Gadījumā, ja pārejas periods tiek 
pagarināts saskaņā ar pirmo daļu, 
atbilstošos pārejas noteikumus un 
nosacījumus, kas piemērojami 
sākotnējam pārejas periodam 
2021. kalendārajam gadam, turpina 
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piemērot pagarinātā pārejas perioda laikā 
2022. kalendārajā gadā un attiecīgi 
pielāgo budžeta piešķīrumus un 
piemērojamos termiņus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras finanšu resursu trūkuma 
dēļ varētu nespēt uzņemties jaunas 
juridiskas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstītajām programmām drīkst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 
1. punktā noteikto laikposmu pagarināt līdz 
2021. gada 31. decembrim.

Dalībvalstis, kuras finanšu resursu trūkuma 
dēļ varētu nespēt uzņemties jaunas 
juridiskas saistības saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013, attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstītajām programmām drīkst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 
1. punktā noteikto laikposmu pagarināt uz 
šīs regulas -1. pantā minēto pārejas 
periodu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, var 
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kompensēt jebkādus samazinājumus 
ELFLA kopējos piešķīrumos nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
periodā, attiecīgi palielinot savu valsts 
līdzfinansējumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo KLP noteikumu turpināšanu dalībvalstīm ir jābūt iespējai palielināt 
savu līdzfinansējumu. Komisijas ierosinātie DFS samazinājumi attiecībā uz ELFLA nav 
pieņemami. Pašreizējās lauku attīstības programmas ir jāturpina, nesamazinot līdzekļus 
lauksaimniekiem un atbalsta saņēmējiem. Tas ļautu dalībvalstīm saglabāt vides pasākumus 
vismaz pašreizējā līmenī, kā to ierosinājusi Komisija, un ļautu gan dalībvalstīm, gan 
lauksaimniekiem pielāgot vai paplašināt savas programmas, lai risinātu vides problēmas.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot šā 
punkta pirmajā daļā paredzēto iespēju, 
var paplašināt savu Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 59. panta 6. punktā minēto 
lauksaimniecības, vides un klimata 
pasākumu jomu. 

Or. en

Pamatojums

Pārejas periodā dalībvalstīm būs iespēja paplašināt agrovides un klimata pasākumu darbības 
jomu kā daļu no savas lauku attīstības programmas. Ņemot to vērā, otrā pīlāra finansējuma 
nodrošināšana un iespēja dalībvalstīm palielināt savu valsts līdzfinansējumu ir izšķiroši 
svarīga pasākumu efektīvai īstenošanai pārejas periodā.

Grozījums Nr. 30

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

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, par savu 
lēmumu Komisijai paziņo 10 dienu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Ja 
dalībvalstis ir iesniegušas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 6. pantā paredzēto reģionālo 
programmu kopumu, paziņojumā ietver arī 
informāciju par to, kuras no reģionālajām 
programmām jāpagarina, un par attiecīgo 
budžetu, kas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā noteiktajā budžeta sadalījumā 
tālab iedalīts 2021. gadam.

Dalībvalstis, kuras nolemj izmantot 
pirmajā daļā paredzēto iespēju, par savu 
lēmumu Komisijai paziņo 10 dienu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Ja 
dalībvalstis ir iesniegušas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 6. pantā paredzēto reģionālo 
programmu kopumu, paziņojumā ietver arī 
informāciju par to, kuras no reģionālajām 
programmām jāpagarina, un par attiecīgo 
budžetu, kas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā noteiktajā budžeta sadalījumā 
tālab iedalīts 2021. gadam un, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, 2022. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka saskaņā ar pirmo 
daļu izdarīts termiņa pagarinājums ir 
nepamatots, tā 6 nedēļu laikā pēc otrajā 
daļā minētā paziņojuma saņemšanas 
attiecīgi informē konkrēto dalībvalsti.

Ja Komisija uzskata, ka saskaņā ar pirmo 
daļu izdarīts termiņa pagarinājums ir 
nepamatots, tā četru nedēļu laikā pēc otrajā 
daļā minētā paziņojuma saņemšanas 
attiecīgi informē konkrēto dalībvalsti. 
Komisija attiecīgajai dalībvalstij norāda 
iemeslus, kas pamato tās atteikumu 
pagarināt termiņu, kā arī, ja iespējams, 
sniedz konkrētus ieteikumus par to, kā 
uzlabot paziņojumu, lai to varētu 
piemērot. Attiecīgā dalībvalsts četru 
nedēļu laikā pēc tam, kad saņēmusi šādus 
Komisijas ieteikumus, var iesniegt 
atjauninātu paziņojumu, kurā 
paskaidrots, kā tā īstenos Komisijas 



PE646.753v01-00 28/92 PR\1196151LV.docx

LV

ieteikumus par pagarinājuma 
piemērojamību.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu pietiekami jāpamato savs lēmums noraidīt tādu programmu pagarināšanu, kas 
palīdzētu laikus nodrošināt lauksaimniekiem juridisko noteiktību un pasākumu 
nepārtrauktību. Savlaicīgas un detalizētas norādes dalībvalstīm ir būtiskas, lai novērstu 
jebkādu risku lauksaimniecības nozares stabilitātei.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā daļā minētais paziņojums neskar 
vajadzību attiecībā uz 2021. gadu iesniegt 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto lūgumu 
grozīt lauku attīstības programmu. Šādos 
grozījumos ELFLA izdevumus par minētās 
regulas 59. panta 6. punkta pasākumiem 
cenšas saglabāt kopumā vismaz tādā pašā 
līmenī.

Otrajā daļā minētais paziņojums neskar 
vajadzību attiecībā uz 2021. gadu un, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, attiecībā uz 2022. gadu iesniegt 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto lūgumu 
grozīt lauku attīstības programmu. Šādos 
grozījumos ELFLA izdevumus par minētās 
regulas 59. panta 6. punkta pasākumiem 
cenšas saglabāt kopumā vismaz tādā pašā 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nav nolēmusi izmantot šā Ja dalībvalsts nav nolēmusi izmantot šā 
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panta 1. punktā paredzēto iespēju, attiecībā 
uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā 
2021. gadam noteikto sadalījumu, kas 
paliek neizmantots, piemēro Regulas (ES) 
.../... [regula, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam] 
[8]. pantu.

panta 1. punktā paredzēto iespēju, attiecībā 
uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā 
2021. gadam un, ja piemērojams šīs 
regulas -1. panta 2. punkts, 2022. gadam 
noteikto sadalījumu, kas paliek 
neizmantots, piemēro Regulas (ES) .../... 
[regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam] [8]. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj 1. punktā paredzēto 
iespēju izmantot vienīgi attiecībā uz dažām 
reģionālajām programmām, šā punkta 
pirmajā daļā minētā sadalījuma summa ir 
tā, kura minētajai dalībvalstij 2021. gadam 
noteikta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
I pielikumā un no kuras atņemti budžeta 
piešķīrumi, kas attiecībā uz pagarinātajām 
reģionālajām programmām paziņoti 
saskaņā ar 2. punkta pirmo daļu.

Ja dalībvalsts nolemj 1. punktā paredzēto 
iespēju izmantot vienīgi attiecībā uz dažām 
reģionālajām programmām, šā punkta 
pirmajā daļā minētā sadalījuma summa ir 
tā, kura minētajai dalībvalstij 2021. gadam 
un, ja piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, 2022. gadam noteikta 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumā un 
no kuras atņemti budžeta piešķīrumi, kas 
attiecībā uz pagarinātajām reģionālajām 
programmām paziņoti saskaņā ar 2. punkta 
pirmo daļu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz programmām, kurām 
dalībvalstis nolemj 2014.–2020. gada 
laikposmu pagarināt saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu, Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 
65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta 
pirmajā daļā minētos laikposmus un 
termiņus pagarina par vienu gadu.

2. Attiecībā uz programmām, kurām 
dalībvalstis nolemj 2014.–2020. gada 
laikposmu pagarināt saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu, Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 
65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta 
pirmajā daļā minētos laikposmus un 
termiņus pagarina par šīs regulas -1. pantā 
minētā pārejas perioda ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts nolēmusi 2014.–
2020. gada laikposmu pagarināt saskaņā ar 
šīs regulas 1. panta 1. punktu, attiecībā uz 
tā atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts par 2021. gadu, dalībvalstis un 
Komisija par stratēģisko dokumentu 
turpina izmantot partnerības nolīgumu, 
kurš 2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

3. Ja dalībvalsts nolēmusi 2014.–
2020. gada laikposmu pagarināt saskaņā ar 
šīs regulas 1. panta 1. punktu, attiecībā uz 
tā atbalsta īstenošanu, kas no ELFLA 
piešķirts pārejas periodā, dalībvalstis un 
Komisija par stratēģisko dokumentu 
turpina izmantot partnerības nolīgumu, 
kurš 2014. gada 1. janvāra–2020. gada 
31. decembra laikposmam izstrādāts 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu 
veidiem 2021. gadā

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu 
veidiem pārejas perioda laikā

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 2. punktu, šīs regulas 2. panta 
2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
38. pantu, par izdevumiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 
1. punktā un Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 807/2014 16. pantā, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu no 2021. gada 
piešķīruma tām ELFLA programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
1. panta 1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
65. panta 2. punktu, šīs regulas 2. panta 
2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
38. pantu, par izdevumiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 
1. punktā un Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 807/2014 16. pantā, var pretendēt uz 
ELFLA ieguldījumu no pārejas perioda 
piešķīrumiem tām ELFLA programmām, 
par kurām dalībvalstis saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolemj pagarināt 
2014.–2020. gada laikposmu, bet jāievēro 
šādi nosacījumi:

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā lauku attīstības programmā 
2021. gadam;

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā lauku attīstības programmā 
pārejas perioda aptvertajiem gadiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
I sadaļa – II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) [JAUNĀ KNR] 25.–
28. panta piemērošana 2021. plānošanas 
gadā

Regulas (ES) [JAUNĀ KNR] 25.–
28. panta piemērošana 2021. un attiecīgā 
gadījumā 2022. plānošanas gadā

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/200519 
23., 39. un 43. pantā un kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 
joprojām ir tiesības pretendēt uz ELFLA 
ieguldījumu 2022.–2027. gada laikposmā, 
uz ko attiecas KLP stratēģiskais plāns, bet 
jāievēro šādi nosacījumi:

1. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši pasākumiem, kuri minēti 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/200519 
23., 39. un 43. pantā un kuri saņem atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 
joprojām ir tiesības pretendēt uz ELFLA 
ieguldījumu 2022.–2027. gada vai, ja 
piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, 2023.–2027. gada laikposmā, uz 
ko attiecas KLP stratēģiskais plāns, bet 
jāievēro šādi nosacījumi:

__________________ __________________
19 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 
(2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

19 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 
(2005. gada 20. septembris) par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
plāna regula] un atbilst Regulai (ES) 
[HzR];

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam vai, ja piemērojams šīs 
regulas -1. panta 2. punkts, 2023.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
plāna regula] un atbilst Regulai (ES) 
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[HzR];

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši daudzgadu pasākumiem, kuri 
minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 
29., 33. un 34. pantā, un izdevumiem, kas 
izriet no juridiskām saistībām laikposmā, 
kurš turpinās pēc 2024. gada 1. janvāra, 
vai – dalībvalstīs, kuras saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolēmušas 
pagarināt 2014.–2020. gada laikposmu,– 
pēc 2025. gada 1. janvāra, atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14.–
18. pantam, 19. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktam, 20. pantam, 22.–27., 35., 
38., 39. un 39.a pantam un Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 35. pantam ir tiesības 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada laikposmā, uz ko attiecas KLP 
stratēģiskais plāns, bet jāievēro šādi 
nosacījumi:

2. Par izdevumiem, kas izriet no 
juridiskām saistībām pret saņēmējiem 
atbilstoši daudzgadu pasākumiem, kuri 
minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28., 
29., 33. un 34. pantā, un izdevumiem, kas 
izriet no juridiskām saistībām laikposmā, 
kurš turpinās pēc 2024. gada 1. janvāra, 
vai – dalībvalstīs, kuras saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 1. punktu nolēmušas 
pagarināt 2014.–2020. gada laikposmu,– 
pēc 2025. gada 1. janvāra, atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 14.–
18. pantam, 19. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktam, 20. pantam, 22.–27., 35., 
38., 39. un 39.a pantam un Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 35. pantam ir tiesības 
pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2022.–
2027. gada vai, ja piemērojams šīs regulas 
-1. panta 2. punkts, 2023.–2027. gada 
laikposmā, uz ko attiecas KLP stratēģiskais 
plāns, bet jāievēro šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
stratēģisko plānu regula] un atbilst Regulai 
(ES) [HzR];

(a) šādi izdevumi ir paredzēti 
attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā 2022.–
2027. gadam vai, ja piemērojams šīs 
regulas -1. panta 2. punkts, 2023.–
2027. gadam saskaņā ar Regulu (ES) [KLP 
stratēģisko plānu regula] un atbilst Regulai 
(ES) [HzR];

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. 
pantā minētās darba programmas olīveļļas 
un galda olīvu nozares atbalstam, kas 
izstrādātas laikposmam no 2018. gada 
1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam, tiek 
pagarinātas un beidzas 2021. gada 
31. decembrī. Attiecīgās ražotāju 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. pantu, 
attiecīgās ražotāju organizāciju apvienības, 
kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 
156. pantu, un attiecīgās starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
minētās regulas 157. pantu, savas darba 
programmas groza, lai ņemtu vērā šo 
pagarinājumu. Par grozītajām darba 
programmām Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim.

1. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 29. pantā minētās darba 
programmas olīveļļas un galda olīvu 
nozares atbalstam, kas izstrādātas 
laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 
2021. gada 31. martam, tiek pagarinātas un 
beidzas pārejas perioda beigās. Attiecīgās 
ražotāju organizācijas, kas atzītas saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. pantu, 
attiecīgās ražotāju organizāciju apvienības, 
kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 
156. pantu, un attiecīgās starpnozaru 
organizācijas, kas atzītas saskaņā ar 
minētās regulas 157. pantu, savas darba 
programmas groza, lai ņemtu vērā šo 
pagarinājumu. Par grozītajām darba 
programmām Komisijai paziņo līdz 
2020. gada 31. decembrim vai, ja 



PE646.753v01-00 36/92 PR\1196151LV.docx

LV

piemērojams šīs regulas -1. panta 
2. punkts, līdz 2021. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzīta ražotāju organizācija augļu un 
dārzeņu nozarē, kurai ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 33. panta minētā darbības 
programma, ko dalībvalsts apstiprinājusi 
laikposmam, kas turpinās pēc 2021. gada 
31. decembra, līdz 2021. gada 
15. septembrim iesniedz šai dalībvalstij 
pieprasījumu, lai tās darbības programma:

Atzīta ražotāju organizācija augļu un 
dārzeņu nozarē, kurai ir Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 33. panta minētā darbības 
programma, ko dalībvalsts apstiprinājusi 
laikposmam, kas turpinās pēc pārejas 
perioda beigām, var iesniegt šai 
dalībvalstij pieprasījumu, lai tās darbības 
programma:

Or. en

Pamatojums

Augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijām, kas īsteno darbības programmu, kuras 
termiņš beidzas pēc 2021. gada 31. decembra, būtu jādod arī iespēja izvēlēties grozīt vai 
aizstāt savas attiecīgās programmas, lai tās atbilstu jaunajai Stratēģisko plānu regulai, vai 
ļaut tām darboties bez izmaiņām, līdz tās beidzas.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atzīta ražotāju organizācija šādu 
pieprasījumu līdz 2021. gada 
15. septembrim neiesniedz, tās darbības 
programma, kas apstiprināta saskaņā ar 

Ja atzīta ražotāju organizācija šādu 
pieprasījumu neiesniedz, tās darbības 
programmai piemēro 6. punktu, līdz 



PR\1196151LV.docx 37/92 PE646.753v01-00

LV

Regulu (ES) Nr. 1308/2013, beidzas 
2021. gada 31. decembrī.

beidzas minētā programma. 

Or. en

Pamatojums

Augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijām, kas īsteno darbības programmu, kuras 
termiņš beidzas pēc 2021. gada 31. decembra, būtu jādod arī iespēja izvēlēties grozīt vai 
aizstāt savas attiecīgās programmas, lai tās atbilstu jaunajai Stratēģisko plānu regulai, vai 
ļaut tām darboties bez izmaiņām, līdz tās beidzas.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vīna nozares atbalsta programmas, 
kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
40. pantā, beidzas 2023. gada 15. oktobrī. 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 39.–54. pantu 
pēc 2021. gada 31. decembra turpina 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai īstenotas pirms 
2023. gada 16. oktobra saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 39.–
52. pantā.

3. Vīna nozares atbalsta programmas, 
kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
40. pantā, beidzas 2023. gada 15. oktobrī. 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 39.–54. pantu 
pēc pārejas perioda beigām turpina 
piemērot attiecībā uz izdevumiem un 
maksājumiem par darbībām, kuras 
atbilstoši minētajai regulai īstenotas pirms 
2023. gada 16. oktobra saskaņā ar atbalsta 
shēmu, kas minēta tās pašas regulas 39.–
52. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valstu programmas biškopības 4. Valstu programmas biškopības 
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nozarē, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55. pantā, beidzas 
2022. gada 31. jūlijā. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55., 56. un 57. pantu pēc 
2021. gada 31. decembra turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras atbilstoši minētajai 
regulai īstenotas pirms 2022. gada 
1. augusta saskaņā ar atbalsta shēmu, kas 
minēta tās pašas regulas 55. pantā.

nozarē, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55. pantā, beidzas 
2022. gada 31. jūlijā. Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 55., 56. un 57. pantu pēc 
pārejas perioda beigām turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras atbilstoši minētajai 
regulai īstenotas pirms 2022. gada 
1. augusta vai, ja piemērojams šīs regulas 
-1. panta 2. punkts, — pirms 2023. gada 
1. augusta saskaņā ar atbalsta shēmu, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
55. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz atbalsta shēmām, kas 
minētas šā panta 3. un 4. punktā, Regulas 
(ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punktu, 9., 
21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70.–75., 
77., 91.–97., 99., 100. pantu, 102. panta 
2. punktu, 110. un 111. pantu un deleģēto 
un īstenošanas aktu noteikumus, kuri 
attiecas uz minētajiem pantiem, pēc 
2021. gada 31. decembra turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc minētā 
datuma un līdz šā panta 3. un 4. punktā 
minēto atbalsta shēmu beigām.

6. Attiecībā uz atbalsta shēmām, kas 
minētas šā panta 3. un 4. punktā, Regulas 
(ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punktu, 9., 
21., 43., 51., 52., 54., 59., 67., 68., 70.–75., 
77., 91.–97., 99., 100. pantu, 102. panta 
2. punktu, 110. un 111. pantu un deleģēto 
un īstenošanas aktu noteikumus, kuri 
attiecas uz minētajiem pantiem, pēc 
pārejas perioda beigām turpina piemērot 
attiecībā uz izdevumiem un maksājumiem 
par darbībām, kuras saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 īstenotas pēc minētā 
datuma un līdz šā panta 3. un 4. punktā 
minēto atbalsta shēmu beigām.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
28. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
saistību ikgadēju pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 
2021. gada pagarinājums nepārsniedz 
vienu gadu. No 2021. gada attiecībā uz 
jaunām saistībām, kas seko uzreiz pēc 
sākotnējā laikposmā īstenotajām saistībām, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka viena gada periodu.”;

“Attiecībā uz jaunām saistībām, ko 
uzņemas no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) .../2020 [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
sākuma, dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka īsāku laikposmu, no 
viena līdz trim gadiem. Ja dalībvalstis 
saskaņā ar pirmo daļu paredz saistību 
ikgadēju pagarināšanu pēc sākotnējā 
laikposma beigām, no pārejas perioda 
sākuma pagarinājums nepārsniedz vienu 
gadu. Tomēr, ja tas vajadzīgs, lai 
sasniegtu vai saglabātu vēlamos 
ieguvumus vides jomā, dalībvalstis var 
noteikt, ka šāds pagarinājums ir ilgāks 
par vienu gadu tādu pasākumu gadījumā, 
kas veicina Direktīvas 92/43/EEK, 
2009/147/EK vai 2000/60/EK vai Regulas 
(ES) 2018/842 īstenošanu, ņemot vērā to, 
ka šie pasākumi būtu jāpielāgo KLP 
stratēģiskā plāna sagatavošanā un saturā. 
No pārejas perioda sākuma attiecībā uz 
jaunām saistībām, kas seko uzreiz pēc 
sākotnējā laikposmā īstenotajām saistībām, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka viena gada periodu.”

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz lielāko daļu lauku attīstības pasākumu var uzskatīt, ka 2021. gadā uzņemto jauno 
saistību termiņa ierobežojums, kas nepārsniedz 3 gadus, ir piemērots. No otras puses, 
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agrovides un klimata pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. panta 5. punktu 
lielā mērā ir atkarīgi no iespējas uzņemties ilgtermiņa saistības, lai saņēmējiem kompensētu 
zemes uzturēšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem. Tāpēc 3 gadu termiņa 
ierobežojums nebūtu jāpiemēro šiem pasākumiem — ar nosacījumu, ka šie pasākumi ir 
integrēti jaunajā KLP stratēģiskā plāna satvarā.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
29. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
ikgadēju bioloģiskās lauksaimniecības 
saglabāšanas saistību pagarināšanu pēc 
sākotnējā laikposma beigām, no 
2021. gada pagarinājums nepārsniedz 
vienu gadu. No 2021. gada tādām jaunām 
saistībām, kas attiecas uz saglabāšanu un 
kas seko uzreiz pēc sākotnējā laikposmā 
īstenotajām saistībām, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka viena 
gada periodu.”;

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko 
uzņemas no Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
sākuma, dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka īsāku laikposmu, no 
viena līdz trim gadiem. Ja dalībvalstis 
saskaņā ar pirmo daļu paredz ikgadēju 
bioloģiskās lauksaimniecības saglabāšanas 
saistību pagarināšanu pēc sākotnējā 
laikposma beigām, no pārejas perioda 
sākuma pagarinājums nepārsniedz vienu 
gadu. No pārejas perioda sākuma tādām 
jaunām saistībām, kas attiecas uz 
saglabāšanu un kas seko uzreiz pēc 
sākotnējā laikposmā īstenotajām saistībām, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka viena gada periodu.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
33. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz jaunām saistībām, ko 
uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās nosaka īsāku 
laikposmu, no viena līdz trim gadiem. Ja 
dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz 
saistību ikgadēju atjaunošanu pēc sākotnējā 
laikposma beigām, no 2021. gada 
atjaunojums nepārsniedz vienu gadu.”;

“Attiecībā uz jaunām saistībām, ko 
uzņemas no pārejas perioda sākuma, 
dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās nosaka īsāku laikposmu, no 
viena līdz trim gadiem. Ja dalībvalstis 
saskaņā ar pirmo daļu paredz saistību 
ikgadēju atjaunošanu pēc sākotnējā 
laikposma beigām, no pārejas perioda 
sākuma atjaunojums nepārsniedz vienu 
gadu.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1305/2013
51. pants – 2. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Regulas 51. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
 “Gadījumā, ja dalībvalsts nolemj 
izmantot Regulas (ES) .../... (Pārejas 
regulas) 1. panta 1. punktā minēto 
iespēju, minētā dalībvalsts var nolemt 
palielināt šajā punktā minēto robežvērtību 
4 % līdz 6 % uz pārejas perioda laiku.   
Šāda palielinājuma summu kompensē ar 
mazāku tehniskās palīdzības procentuālo 
daļu 2022.–2027. gadā vai, ja 
piemērojams minētās regulas -1. panta 
2. punkts, 2023.–2027. gadā.”

Or. en
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Pamatojums

Ierosināto KLP reformas izmaiņu būtība prasīs būtisku plānošanu un saistības no 
lauksaimniecības nozares un valstu pārvaldes iestāžu puses tās īstenošanā un tās mērķu un 
ieceru sasniegšanā. Ļaujot dalībvalstīm izmantot lielāku procentuālo daļu no līdzekļiem, kas 
piešķirti tehniskajai palīdzībai pārejas periodā, tiktu palīdzēts tām pienācīgi izstrādāt 
instrumentus un pasākumus, kas vajadzīgi noteikto mērķu sasniegšanai. Būtu jākompensē 
lielāka tehniskās palīdzības summa pēc pārejas perioda, un tādēļ tās slogs netiktu uzlikts 
lauksaimniekiem.  

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
58. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, 
kopējais maksimālais Savienības atbalsta 
apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā 
ar šo regulu, laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ir 
11 258 707 816 EUR pašreizējās cenās un 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam.”;

Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, 
kopējais maksimālais Savienības atbalsta 
apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā 
ar šo regulu, laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 
un, ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, — 
no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim ir 11 258 707 816 EUR 
pašreizējās cenās un saskaņā ar daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
25. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Rezerves summa 2021. gadam ir 400 
miljoni EUR (2011. gada cenās), un to 
iekļauj daudzgadu finanšu shēmas 
3. izdevumu kategorijā, kā noteikts 
Padomes Regulas (ES) [xxxx/xxxx]* 
[DFS] pielikumā.

“Rezerves summa katram Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
.../... [Pārejas regulas] -1. pantā minētā 
pārejas perioda gadam ir 400 miljoni EUR 
(2011. gada cenās), un to iekļauj 
daudzgadu finanšu shēmas 3. izdevumu 
kategorijā, kā noteikts Padomes Regulas 
(ES) [xxxx/xxxx]* [DFS] pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1306/2013
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 
[XXXX/XXXX] [šī regula] 1. panta 
1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, 2021. gada 
piešķīrumam priekšfinansējumu 
nepiešķir.”;

5. Attiecībā uz programmām, par 
kurām dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 
[XXXX/XXXX] [šī regula] 1. panta 
1. punktu nolemj pagarināt 2014.–
2020. gada laikposmu, pārejas perioda 
laikā piešķīrumiem priekšfinansējumu 
nepiešķir.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
11. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz 2021. gadu dalībvalstis līdz 
2020. gada 1. augustam paziņo Komisijai 
par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, un par visiem aplēstajiem 
samazinājumiem.”;

“Attiecībā uz katru Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) .../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
gadu dalībvalstis līdz iepriekšējā gada 1. 
augustam paziņo Komisijai par lēmumiem, 
kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, un par 
visiem aplēstajiem samazinājumiem.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
14. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
dalībvalstis līdz 2020. gada 1. augustam 
var nolemt kā papildu atbalstu, ko 
saskaņā ar ELFLA finansē 2023. finanšu 
gadā, darīt pieejamus līdz 15 % no valsts 
maksimālā apjoma, kas 
2022. kalendārajam gadam noteikts šīs 
regulas II pielikumā. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai. Minēto lēmumu 
Komisijai paziņo līdz 2020. gada 
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1. augustam, un tajā norāda izvēlēto 
procentuālo daļu.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
14. pants – 2. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 2. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:
“Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
dalībvalstis, kuras nepieņem šā panta 
1. punktā minēto lēmumu par 
2023. finanšu gadu, līdz 2021. gada 
1. augustam var nolemt kā tiešos 
maksājumus darīt pieejamus līdz 15 % 
vai — Bulgārijas, Igaunijas, Spānijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, 
Rumānijas, Slovākijas, Somijas un 
Zviedrijas gadījumā — līdz 25 % no 
summas, kas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, kuri pieņemti pēc Padomes 
Regulas (ES) [xxxx/xxxx] [DFS] 
pieņemšanas, piešķirta atbalstam, ko 
finansē no ELFLA 2023. finanšu gadā. 
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalstam, ko finansē no 
ELFLA. Minēto lēmumu Komisijai paziņo 
līdz 2021. gada 1. augustam, un tajā 
norāda izvēlēto procentuālo daļu.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
15.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumi par 2021. kalendāro gadu Paziņojumi par kalendārajiem gadiem 
pārejas perioda laikā

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
15.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par 2021. kalendāro gadu dalībvalstis līdz 
2020. gada 1. augustam paziņo 22. panta 2. 
punktā, 42. panta 1. punktā, 49. panta 1. 
punktā, 51. panta 1. punktā un 53. panta 6. 
punktā minēto valsts gada maksimālā 
apjoma procentuālo daļu.”;

Par katru pārejas perioda kalendāro gadu 
dalībvalstis līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo 22. panta 2. punktā, 
42. panta 1. punktā, 49. panta 1. punktā, 
51. panta 1. punktā un 53. panta 6. punktā 
minēto valsts gada maksimālā apjoma 
procentuālo daļu.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
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KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
22. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2021. kalendārajam gadam, ja dalībvalsts 
maksimālais apjoms, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar 1. punktu, atšķiras no 
iepriekšējā gada maksimālā apjoma tāpēc, 
ka mainījusies II pielikumā noteiktā 
summa, vai tāpēc, ka attiecīgā dalībvalsts 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šā panta 
3. punktu, 14. panta 1. vai 2. punktu, 
42. panta 1. punktu, 49. panta 1. punktu, 
51. panta 1. punktu vai 53. pantu, minētā 
dalībvalsts lineāri samazina vai palielina 
visu maksājumtiesību vērtību un/vai 
samazina vai palielina valsts rezervi vai 
reģionālās rezerves, lai nodrošinātu 
atbilstību šā panta 4. punktam.”;

“Katram pārejas perioda kalendārajam 
gadam, ja dalībvalsts maksimālais apjoms, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar 
1. punktu, atšķiras no iepriekšējā gada 
maksimālā apjoma tāpēc, ka mainījusies 
II pielikumā noteiktā summa, vai tāpēc, ka 
attiecīgā dalībvalsts pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar šā panta 3. punktu, 14. panta 
1. vai 2. punktu, 42. panta 1. punktu, 
49. panta 1. punktu, 51. panta 1. punktu vai 
53. pantu, minētā dalībvalsts lineāri 
samazina vai palielina visu 
maksājumtiesību vērtību un/vai samazina 
vai palielina valsts rezervi vai reģionālās 
rezerves, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 
4. punktam.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
23. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz 2021. kalendāro gadu 
dalībvalstis, kas piemēro 1. punkta pirmo 

“Attiecībā uz katru pārejas perioda 
kalendāro gadu dalībvalstis, kas piemēro 
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daļu, līdz 2020. gada 1. augustam paziņo 
Komisijai par 2. un 3. punktā minētajiem 
lēmumiem.”;

1. punkta pirmo daļu, līdz iepriekšējā gada 
1. augustam paziņo Komisijai par 2. un 
3. punktā minētajiem lēmumiem.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“11. Pēc 22. panta 5. punktā minētās 
korekcijas piemērošanas dalībvalstis, kas ir 
izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto 
atkāpi, var nolemt 2020. gadā palielināt 
valsts vai reģionālās vienības vērtību 
attiecībā uz tām maksājumtiesībām, kas 
lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 
31. decembrī un kuru vērtība ir zemāka par 
valsts vai reģionālo vienības vērtību, ko 
2020. gadam aprēķina saskaņā ar šā punkta 
otro daļu. Palielinājumu aprēķina, ievērojot 
šādus nosacījumus:

“11. Pēc 22. panta 5. punktā minētās 
korekcijas piemērošanas dalībvalstis, kas ir 
izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto 
atkāpi, var nolemt atbilstošajā gadā 
palielināt valsts vai reģionālās vienības 
vērtību attiecībā uz tām maksājumtiesībām, 
kas lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 
31. decembrī un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. panta 
2. punkts, 2020. gada 31. decembrī un 
kuru vērtība ir zemāka par valsts vai 
reģionālo vienības vērtību, ko pārejas 
perioda turpmākajam gadam aprēķina 
saskaņā ar šā punkta otro daļu. 
Palielinājumu aprēķina, ievērojot šādus 
nosacījumus:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai finansētu palielinājumu, pilnībā 
vai daļēji samazina tās 2019. gada 
31. decembrī lauksaimnieku īpašumā 
esošās vai nomātās maksājumtiesības, kuru 
vērtība ir augstāka par valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā punkta otro daļu. Minēto 
samazinājumu piemēro starpībai starp šo 
tiesību vērtību un valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadā. Minētā 
samazinājuma piemērošana pamatojas uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kas var ietvert maksimālā 
samazinājuma noteikšanu.

(b) lai finansētu palielinājumu, pilnībā 
vai daļēji samazina tās 2019. gada 
31. decembrī un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. panta 
2. punkts, 2020. gada 31. decembrī 
lauksaimnieku īpašumā esošās vai nomātās 
maksājumtiesības, kuru vērtība ir augstāka 
par valsts vai reģionālo vienības vērtību 
pārejas perioda turpmākajā gadā, kas 
aprēķināta saskaņā ar šā punkta otro daļu. 
Minēto samazinājumu piemēro starpībai 
starp šo tiesību vērtību un valsts vai 
reģionālo vienības vērtību 
atbilstošajā gadā. Minētā samazinājuma 
piemērošana pamatojas uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kas var 
ietvert maksimālā samazinājuma 
noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 11. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo 
vienības vērtību 2020. gadam aprēķina, 
pamata maksājuma shēmas valsts vai 

Pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo 
vienības vērtību pārejas perioda gadiem 
aprēķina, pamata maksājuma shēmas valsts 
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reģiona maksimālo apjomu, kas 
2020. gadam noteikts saskaņā ar 22. panta 
1. punktu vai 23. panta 2. punktu, dalot ar 
2019. gada 31. decembrī lauksaimnieku 
īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai 
reģionālās rezerves summu.

vai reģiona maksimālo apjomu, kas 
attiecīgajam gadam noteikts saskaņā ar 
22. panta 1. punktu vai 23. panta 2. punktu, 
dalot ar iepriekšējā gada 31. decembrī 
lauksaimnieku īpašumā esošo vai nomāto 
maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai 
reģionālās rezerves summu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
25. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “12. Attiecībā uz 2021. kalendāro 
gadu dalībvalstis var nolemt piemērot 
turpmāku iekšējo konverģenci, 
attiecīgajam gadam piemērojot 
11. punktu.”;

12. “12. Attiecībā uz kalendārajiem 
gadiem pārejas perioda laikā dalībvalstis 
var nolemt piemērot turpmāku iekšējo 
konverģenci, attiecīgajam gadam 
piemērojot 11. punktu.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
29. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
dalībvalstis līdz 2021. gada 1. augustam 
paziņo visus šīs regulas 25. panta 
12. punktā minētos lēmumus par 
2022. kalendāro gadu. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
30. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecībā uz 2021. gada rezerves 
piešķīrumiem rezerves summu, kas 
izslēdzama saskaņā ar otro daļu, koriģē 
saskaņā ar 22. panta 5. punkta otro daļu. 
Piešķīrumiem no rezerves 2021. gadā 
nepiemēro šā punkta trešo daļu.”;

“Attiecībā uz 2021. gada rezerves 
piešķīrumiem un, ja piemērojams Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. panta 
2. punkts, attiecībā uz 2022. gada rezerves 
piešķīrumiem rezerves summu, kas 
izslēdzama saskaņā ar otro daļu, koriģē 
saskaņā ar 22. panta 5. punkta otro daļu. 
Piešķīrumiem no rezerves 2021. gadā un, 
ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
piešķīrumiem no rezerves 2022. gadā 
nepiemēro šā punkta trešo daļu.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz iespēju pagarināt pārejas regulas piemērošanu līdz diviem gadiem, ja 
KLP reforma netiks pieņemta laikus.
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
37. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Regulas 37. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Dalībvalstis, kas  2020. gadā piešķir 
pārejas posma valsts atbalstu, var turpināt 
to darīt līdz Regulas (ES).../... [Pārejas 
regulas] -1. pantā minētā pārejas perioda 
beigām.”

Or. en

Pamatojums

Šo maksājumu pēkšņai atcelšanai būtu ievērojama negatīva ietekme uz vairākām jutīgām 
nozarēm. Turpinot šos maksājumus, lauksaimniekiem var nodrošināt stabilitāti, paredzamību 
un plānošanu. Turpināšana ir saskaņā ar spēkā esošo noteikumu pagarināšanas principu 
pārejas periodā un ļautu attiecīgajām nozarēm pielāgoties.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1307/2013
37. pants – 4. punkts – 6.a un 6.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Regulas 37. panta 4. punktā 
pievieno šādus ievilkumus:
”– 50 % 2021. gadā,
– ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
50 % 2022. gadā.”

Or. en
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Pamatojums

Šo maksājumu pēkšņai atcelšanai būtu ievērojama negatīva ietekme uz vairākām jutīgām 
nozarēm. Turpinot šos maksājumus, lauksaimniekiem var nodrošināt stabilitāti, paredzamību 
un plānošanu. Turpināšana ir saskaņā ar spēkā esošo noteikumu pagarināšanas principu 
pārejas periodā un ļautu attiecīgajām nozarēm pielāgoties.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bulgārija: 649,45 EUR; – Bulgārija: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
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priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Grieķija: 234,18 EUR; – Grieķija: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–
2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus 
iekļaujot budžetā lauksaimniecības 
rezerves sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
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pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Spānija: 362,15 EUR; – Spānija: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Portugāle: 228,00 EUR. – Portugāle: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bulgārija: 624,11 EUR; – Bulgārija: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Grieķija: 225,04 EUR; – Grieķija: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Spānija: 348,03 EUR; – Spānija: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Portugāle: 219,09 EUR. – Portugāle: xxx EUR*.

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
58. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
kultūratkarīgā maksājuma summu par 
atbalsttiesīgas platības hektāru 
2022. gadam aprēķina, 2. punktā noteikto 
ražību reizinot ar šādām atsauces 
summām:
– Bulgārija: EUR xxx*,
– Grieķija: EUR xxx*,
– Spānija: EUR xxx*,
– Portugāle: EUR xxx*.
__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en



PE646.753v01-00 62/92 PR\1196151LV.docx

LV

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 11 098 000 EUR Grieķijai; (a) xxx EUR* Grieķijai;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 576 000 EUR Francijai; (b) xxx EUR* Francijai;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 35 991 000 EUR Itālijai. (c) xxx EUR* Itālijai;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en



PR\1196151LV.docx 65/92 PE646.753v01-00

LV

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 10 666 000 EUR Grieķijai; (a) xxx EUR* Grieķijai;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 554 000 EUR Francijai; (b) xxx EUR* Francijai;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 34 590 000 EUR Itālijai.”; (c) xxx EUR* Itālijai.”;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
29. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, 
Savienības finansējums 1. punktā 
minētajām darba programmām 
2022. gadam ir šāds:
(a) xxx EUR* Grieķijai;
(b) xxx EUR* Francijai; kā arī
(c) xxx EUR* Itālijai.
__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
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pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
58. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2020. gadā ir 2 277 000 EUR.

“2. Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2020. gadā ir xxx EUR*.

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
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pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
58. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2021. gadā ir 2 188 000 EUR.”;

Šā panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju organizācijām 
2021. gadā ir xxx EUR*.”;

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
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pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
58. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja piemērojams Regulas (ES) .../... 
[Pārejas regulas] -1. panta 2. punkts, šā 
panta 1. punktā minētais Savienības 
finansējums Vācijas ražotāju 
organizācijām 2022. gadā ir EUR xxx*.
__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
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skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 312. 
panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
214.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 124.a pantā aiz pirmās 
daļas iekļauj šādu daļu:
“Atkāpjoties no pirmās daļas un pēc 
Komisijas atļaujas Somija var Regulas 
(ES) .../... [Pārejas regulas] -1. pantā 
paredzētā pārejas perioda laikā turpināt 
piešķirt ražotājiem valsts atbalstus, kurus 
tā piešķīra 2020. gadā, balstoties uz šo 
pantu.” 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar TKO 214.a pantu Somija var — pēc Komisijas atļaujas — piešķirt valsts 
maksājumus atsevišķām nozarēm. Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt šā atbalsta turpināšanu 
pārejas periodā, jo šo maksājumu pēkšņa atcelšana būtiski negatīvi ietekmētu vairākas 
jutīgas nozares. Šo maksājumu turpināšana nodrošinātu lauksaimniekiem stabilitāti un 
paredzamību. Turpināšana ir saskaņā ar spēkā esošo noteikumu pagarināšanas principu 
pārejas periodā un ļautu attiecīgajām nozarēm pielāgoties.
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Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Francijas Aizjūras departamentos: 
267 580 000 EUR,

— Francijas Aizjūras departamentos: 
xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: 
102 080 000 EUR,

— Azoru salās un Madeirā: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Kanāriju salās: 257 970 000 EUR. — Kanāriju salās: xxx EUR*.

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Francijas Aizjūras departamentos: 
25 900 000 EUR,

— Francijas Aizjūras departamentos: 
xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Azoru salās un Madeirā: 20 400 
000 EUR,

— Azoru salās un Madeirā: xxx EUR*,

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 228/2013
30. pants – 3. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Kanāriju salās: 69 900 000 EUR. — Kanāriju salās: xxx EUR*.

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot 23 
000 000 EUR.

2. Savienība finansē III un IV nodaļā 
paredzētos pasākumus, nepārsniedzot xxx 
EUR*.

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 229/2013
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu III 
nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz 6 830 000 EUR.” 

3. Summa, ko piešķir, lai finansētu III 
nodaļā minēto īpašo piegādes režīmu, 
nepārsniedz xxx EUR*.” 

__________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
I pielikums – 2. daļa – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā 
Savienības atbalsta sadalījums (2021)

“Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā 
Savienības atbalsta sadalījums (gadā, 
pārejas periodam, kā noteikts Regulas 
(ES) …/... [Pārejas regula] -1. pantā)

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
I pielikums – 2. daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

(pašreizējās cenas, EUR)

2021

Beļģija 67 178 046

Bulgārija 281 711 396

Čehija 258 773 203

Dānija 75 812 623

Vācija 989 924 996

Igaunija 87 875 887

Īrija 264 670 951

Grieķija 509 591 606
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Spānija 1 001 202 880

Francija 1 209 259 199

Horvātija 281 341 503

Itālija 1 270 310 371

Kipra 15 987 284

Latvija 117 307 269

Lietuva 195 182 517

Luksemburga 12 290 956

Ungārija 416 202 472

Malta 12 207 322

Nīderlande 73 151 195

Austrija 480 467 031

Polija 1 317 890 530

Portugāle 493 214 858

Rumānija 965 503 339

Slovēnija 102 248 788

Slovākija 227 682 721

Somija 292 021 227

Zviedrija 211 550 876

Kopā ES 11 230 561 046

Tehniskā palīdzība 28 146 770

Kopā 11 258 707 816

Grozījums

(pašreizējās cenas, EUR)

Pārejas periods, kā noteikts Regulas (ES) 
…/... [Pārejas regula] -1. pantā (gadā*)

Beļģija X

Bulgārija X

Čehija X

Dānija X

Vācija X
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Igaunija X

Īrija X

Grieķija X

Spānija X

Francija X

Horvātija X

Itālija X

Kipra X

Latvija X

Lietuva X

Luksemburga X

Ungārija X

Malta X

Nīderlande X

Austrija X

Polija X

Portugāle X

Rumānija X

Slovēnija X

Slovākija X

Somija X

Zviedrija X

Kopā ES X

Tehniskā palīdzība X

Kopā X

___________________
* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos 
(P8_TA(2018)0449) pauž atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības politikas finansējums 
ES-27 reālā izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves sākotnējo summu), proti, EUR 383 255 miljoni 
2018. gada cenās (EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). Tāpēc skaitļi, par kuriem 
jāvienojas šajā regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz skaitļiem, par kuriem panākta 
vienošanās attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem un noteikumiem 
saskaņā ar LESD 312. panta 4. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
II pielikums – tabula – 7.a sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021 Pārejas periods, kā noteikts Regulas (ES) 
…/... [Pārejas regula] -1. pantā (gadā*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X
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703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

______________

* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1307/2013
III pielikums – tabula – 7.a sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021 Pārejas periods, kā noteikts Regulas (ES) 
…/... [Pārejas regula] -1. pantā (gadā*)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
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672,8 X

______________

* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 
un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
III pielikums
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VI pielikums – tabula – 6. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2021. gads un turpmāk 2021. gads un turpmāk
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25 721 X*

4 954 X
37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________

* Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. 
novembra rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt 
vienošanos (P8_TA(2018)0449) pauž 
atbalstu tam, lai kopējās lauksaimniecības 
politikas finansējums ES-27 reālā 
izteiksmē tiktu saglabāts 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī (vienlaikus iekļaujot 
budžetā lauksaimniecības rezerves 
sākotnējo summu), proti, 
EUR 383 255 miljoni 2018. gada cenās 
(EUR 431 946 miljoni pašreizējās cenās). 
Tāpēc skaitļi, par kuriem jāvienojas šajā 
regulā, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaitļiem, par kuriem panākta vienošanās 
attiecībā uz DFS 2021.–2027. gadam, vai, 
ja tie nav savlaicīgi pieņemti, — 
pamatojoties uz 2020. gada 
pagarinātajiem maksimālajiem apjomiem 



PR\1196151LV.docx 89/92 PE646.753v01-00

LV

un noteikumiem saskaņā ar LESD 
312. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referente nevar atbalstīt nekādus lauksaimniecības budžeta samazinājumus DFS 
priekšlikumā, jo ES lauksaimnieku ienākumi jau ir zemāki par vidējiem. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai nodrošinātu lauksaimniekiem 
pietiekami augstu dzīves līmeni. Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā aicināja saglabāt kopējo lauksaimniecības budžetu.
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PASKAIDROJUMS

Kopējās lauksaimniecības politikas reformas likumdošanas procedūra netika pabeigta 
pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis un Komisija varētu sagatavot visus elementus, kas 
vajadzīgi, lai jauno tiesisko regulējumu un KLP stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 
2021. gada 1. janvāra.  Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija 2019. gada 31. oktobrī ierosināja 
regulu par KLP pāreju 2021. gadam. 

Aizkavēšanās KLP reformas un daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam pabeigšanā 
rada nenoteiktību lauksaimniekiem un lauksaimniecības nozarei. Lai mazinātu nenoteiktību, 
šā ziņojuma pamatā ir Komisijas priekšlikums nodrošināt spēkā esošo noteikumu turpmāku 
piemērošanu un nepārtrauktus maksājumus lauksaimniekiem un citiem saņēmējiem.

Referentes mērķis ir veidot stabilitāti un drošību lauksaimniekiem un lauksaimniecības 
nozarei kopumā un nodrošināt skaidru virzību uz jauno KLP plānošanas periodu. Tas ir 
jāpanāk ar līdzsvarotu un racionalizētu pārejas regulu, kuras pamatā ir pašreizējie KLP 
noteikumi. Referente uzskata, ka tas ir būtiski, jo lauksaimnieki un pārtikas nozare uzzinās 
jaunās pārejas regulas galīgo saturu un tās ietekmi tikai dažus mēnešus pirms tiesību akta 
stāšanās spēkā. Ņemot vērā to, ka daudzi ieguldījumi lauku saimniecību līmenī un pasūtījumi 
nākamajam gadam tiek veikti vasaras mēnešos, referente uzsver, ka ir bez pārtraukuma 
jāturpinās spēkā esošajiem noteikumiem un struktūrām, un viņa uzskata, ka ir pareizi Eiropas 
iestādām ātri un skaidri pieņemt lēmumus par šo regulu. 

Referente piekrīt Eiropas Komisijas priekšlikuma galvenajam principam, proti, saglabāt vecos 
noteikumus un jaunus naudas līdzekļus, taču kategoriski norāda, ka pārejas periods nekādā 
gadījumā nedrīkst nozīmēt to, ka lauksaimnieki strādā saskaņā ar vecajiem noteikumiem ar 
mazākiem nauda līdzekļiem. Šis ziņojuma projekts ir kategoriski vērsts pret jebkādiem 
lauksaimniecības finansējuma samazinājumiem, jo Eiropas lauksaimnieku ienākumi jau ir 
zemāki par vidējiem salīdzinājumā ar citām nozarēm. Šajā regulā būtu jāievēro noteikums par 
pietiekami augsta dzīves līmeņa nodrošināšanu lauksaimniekiem, kā noteikts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību. Tāpēc ziņojuma pamatā ir budžeta pozīcija, ko Eiropas 
Parlaments pieņēma par daudzgadu finanšu shēmu, kurā aicināts saglabāt ES finansējumu 
lauksaimniecības nozarei pašreizējā līmenī.  

Referente uzskata, ka šī regula ir svarīgs tilts starp KLP plānošanas periodiem, un uzskata, ka 
pārejas regulai būtu jādod dalībvalstīm pietiekami daudz laika, lai tās varētu sagatavot savus 
attiecīgos valsts stratēģiskos plānus, kā arī administratīvās un IT struktūras, kas vajadzīgas, lai 
sekmīgi īstenotu jauno tiesisko regulējumu. Tāpēc pietiekams pārejas periods, kurā ievēroti 
šie termiņi, nodrošinātu tik ļoti vajadzīgo stabilitāti un noteiktību lauksaimniecības nozarei 
pārejā uz jauno KLP plānošanas periodu. 

Ziņojumā uzsvērts, ka dalībvalstīm un Eiropas Komisijai KLP stratēģisko plānu 
sagatavošanas laikā ir plaši jāapspriežas ar lauksaimniekiem un visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Tajā ir norādīts, ka dalībvalstu stratēģisko plānu izstrādes darbs 
būtu jāuzsāk nekavējoties, lai nodrošinātu lauksaimniekiem vienmērīgu pāreju uz jaunu 
plānošanas periodu.

Ilgums 
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Savā priekšlikumā Komisija ierosināja vienu gadu ilgu pārejas periodu. Lai gan referente 
principā atbalsta šo ilgumu, ir skaidrs, ka, ņemot vērā procedūras sarežģītību un pašreizējo 
stāvokli, lemjot par nākamo daudzgadu finanšu shēmu un KLP reformu, pastāv iespēja, ka 
viena gada pārejas periods var nebūt pietiekams. Saskaņā ar priekšlikumu par KLP pēc 2020. 
gada Eiropas Komisija ir paredzējusi, ka dalībvalstīm un valstu pārvaldes iestādēm būs 
vajadzīgs vismaz viens gads iepriekš, lai sagatavotu savus stratēģiskos plānus, un Eiropas 
Komisijai pēc tam būs vairāki mēneši apstiprināšanas procesam. Šo iemeslu dēļ un piekrītot 
viena gada pārejas perioda principam, referente ir ierosinājusi ieviest aizsardzības pasākumu, 
kas vajadzības gadījumā ļautu pagarināt pārejas periodu par vēl vienu gadu. 

Aizsardzības pasākumu uzsākšanai noteiktais termiņš — 2020. gada 30. septembris —, līdz 
kuram jābūt publikācijai Oficiālajā Vēstnesī, tika aprēķināts, ņemot vērā likumdošanas 
procedūras sarežģītību un to, cik daudz laika būs vajadzīgs, pirms varēs sekmīgi piemērot 
jaunos KLP noteikumus. Tāda termiņa noteikšanā, kas būtu saderīgs ar iepriekš minēto laika 
plānojumu, referente uzskata, ka brīdis, kad ir panākta vienošanās starp likumdevējiem, 
sniedz pietiekamas garantijas dalībvalstīm sākt sagatavošanas procesu. Referente uzskata, ka 
šī vienošanās būtu jāpanāk vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Referente pārejas regulai pieiet pragmatiski un uzsver, ka tā būtu jānošķir no KLP reformas. 
Referentes pamatprincips šā ziņojuma sagatavošanā ir tāds, ka pārejas noteikumos 
nevajadzētu iekļaut jaunas iniciatīvas. Šīs pieejas pamatā ir tas, ka 11 mēnešus pēc šā 
ziņojuma iesniegšanas šis tiesību akts būs spēkā un ka nav ne taisnīgi, ne reāli prasīt Eiropas 
lauksaimniekiem īstenot jaunus pasākumus, kurus likumdevēji nav pilnībā apsprieduši un 
apstiprinājuši, pirms tiesību akts stājas spēkā. 

KLP reformā tiks ieviesti jauni pasākumi un noteikumi, un Komisija ir norādījusi, ka ir 
jāturpina šo pasākumu un noteikumu izskatīšana, ņemot vērā tās 2019. gada 11. decembrī 
publicēto paziņojumu par Eiropas zaļo kursu. Referente uzskata, ka Eiropas zaļais kurss ir 
svarīgs un visaptverošs priekšlikums, kas nosaka Eiropas lauksaimniecības un pārtikas 
ražošanas nākotni ilgtermiņā. Tomēr referente uzskata, ka šie apsvērumi ir jāiekļauj KLP 
reformas priekšlikumos, nevis šajā regulā, jo pastāv risks, ka varētu notikt divi paralēli 
reformu procesi, kas radītu ievērojamu un dārgi izmaksājošu nenoteiktību lauksaimniekiem 
un lauksaimniecības nozarei kopumā.

Nepārtrauktības un iespēju veidošana pārejai 

Referente uzsver, ka visiem pārejas periodā veiktajiem pasākumiem jābūt balstītiem uz 
pašreizējiem noteikumiem un instrumentiem. Attiecībā uz pašreizējo KLP noteikumu 
turpināšanu referente ir ierosinājusi, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai palielināt savu 
līdzfinansējumu otrajā pīlārā. Ir svarīgi ļaut turpināt pašreizējās lauku attīstības programmas, 
nesamazinot līdzekļus lauksaimniekiem un atbalsta saņēmējiem. 

Turklāt šī iespēja atbalstītu dalībvalstu apņemšanos saglabāt vides pasākumus vismaz 
pašreizējā līmenī, kā to ierosinājusi Komisija. Ziņojumā ir ierosināts, ka pārejas periodā 
dalībvalstīm būs iespēja paplašināt agrovides un klimata pasākumu darbības jomu kā daļu no 
to lauku attīstības programmas.

Ar šo ziņojumu tiek koriģēts Eiropas Komisijas apstiprināšanas process attiecībā uz lauku 
attīstības programmu pagarināšanu. Referente uzskata, ka Komisijai būtu pietiekami jāpamato 
savs lēmums noraidīt programmu pagarināšanu, kas palīdzētu savlaicīgi nodrošināt juridisko 
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noteiktību un lauksaimniekiem paredzēto maksājumu nepārtrauktību. Tajā tiek norādīts, ka 
savlaicīgas un detalizētas norādes dalībvalstīm ir būtiskas, lai novērstu jebkādu risku 
lauksaimniecības nozares stabilitātei.

Ziņojumā ierosināts racionalizēt jau pieņemto darbības programmu ilgumu. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, darbības programmām augļu un 
dārzeņu nozarē būtu jāļauj turpināties nemainīgi līdz to attiecīgajiem beigu datumiem.

Attiecībā uz lielāko daļu lauku attīstības pasākumu var uzskatīt, ka 2021. gadā uzņemto jauno 
saistību termiņa ierobežojums, kas nepārsniedz 3 gadus, ir piemērots. No otras puses, 
agrovides un klimata pasākumi saskaņā ar Regulas 1305/2013 28. panta 5. punktu, kas palīdz 
īstenot Ūdens pamatdirektīvu, Natura 2000 direktīvas vai Kopīgo centienu regulas (ES) 
2018/842 izpildi, ir atkarīgi no iespējas nodrošināt ilgtermiņa saistības, lai saņēmējiem 
kompensētu zemes uzturēšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem. Tāpēc 3 gadu 
termiņa ierobežojums nebūtu jāpiemēro šiem pasākumiem — ar nosacījumu, ka šie pasākumi 
ir integrēti jaunajā KLP stratēģiskā plāna satvarā.

Referente ierosina, ievērojot loģiku, saglabāt spēkā esošos noteikumus arī par pārejas posma 
valsts atbalstu un citām līdzīgām sistēmām, kuras Komisijas priekšlikumā netika pagarinātas. 
Šī pieeja atbilstu vispārējam mērķim nodrošināt nepārtrauktu atbalsta turpināšanu 
lauksaimniekiem un citiem saņēmējiem pārejas periodā un ļautu attiecīgajām nozarēm 
pielāgoties. Turpinot šos maksājumus, lauksaimniekiem var nodrošināt stabilitāti, 
paredzamību un plānošanas spēju. Šo maksājumu pēkšņai atcelšanai būtu ievērojama negatīva 
ietekme uz vairākiem jutīgiem lauksaimniecības nozares sektoriem Eiropā. 

Ziņojums sagatavo pamatu raitākai pārejai uz jauno KLP, palielinot tehnisko palīdzību un 
mudinot dalībvalstis pēc iespējas ātrāk sākt sagatavot stratēģiskos plānus. Pāra uz jaunu 
plānošanas periodu valstu pārvaldes iestādēm izvirza papildu administratīvās prasības, kas 
satur potenciālu risku ietekmēt galasaņēmējus. Šajā KLP reformā ierosināto izmaiņu būtiskā 
rakstura dēļ būs nepieciešama arī ievērojama plānošana un lauksaimniecības nozares saistības 
to īstenošanā un mērķu un vērienīgo ieceru sasniegšanā. Referente uzskata, ka ir jāļauj 
dalībvalstīm izmantot lielāku daļu no tehniskajai palīdzībai piešķirtajiem līdzekļiem pārejas 
periodā, lai pienācīgi izstrādātu nepieciešamos instrumentus un pasākumus noteikto mērķu 
sasniegšanai. Būtu jākompensē lielāka tehniskās palīdzības summa pēc pārejas perioda, un 
finanšu slogu nevajadzētu uzlikt lauksaimniekiem. 


