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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisijas priekšlikumā par 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam paredzēts, ka ES budžeta 
liela daļa būtu jāturpina veltīt 
lauksaimniecībai, kas ir stratēģiski 
svarīga kopējā politika. Tādēļ KLP 
atvēlētajam finansējumam vajadzētu būt 
383,255 miljardi EUR 2018. gada cenās 
(431,946 miljardi EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018.gada 13. septembra lēmumu šis kompromisa 
grozījums atspoguļo jaunāko DFS līdzekļu sadalījumu pa programmām, ko DFS referenti 
ierosinājuši pieņemt balsojumā attiecībā uz starpposma ziņojuma projektu par priekšlikumu 
Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja 
attiecībā uz vienošanos.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Eiropas Parlaments 2018. gada 14. 
marta un 30. maija rezolūcijās par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam uzsvēra horizontālo principu 
nozīmīgumu, kuri būtu jāievēro DFS 
2021.–2027. gadam un visās saistītajās 
Savienības politikas jomās. Šajā sakarībā 
Parlaments atkārtoti pauda nostāju, ka 
ES ir jāpilda sava apņemšanās kļūt par 
līderi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
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(IAM) īstenošanā, un izteica nožēlu par 
to, ka priekšlikumos par DFS trūkst 
skaidru un redzamu apņemšanos šajā 
jomā. Tāpēc Parlaments aicināja 
nākamajā DFS integrēt IAM visās 
Savienības politikas jomās un iniciatīvās.
Turklāt Eiropas Parlaments uzsvēra, ka, 
lai izpildītu Savienības apņemšanās, kas 
vērstas uz iekļaujošu Eiropu, ir ārkārtīgi 
svarīgi izskaust diskrimināciju, un tādēļ 
prasīja integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu un nodrošināt dzimumu 
līdztiesību visās Savienības politikas 
jomās un iniciatīvās, kas attiecas uz 
nākamo DFS. Parlaments savā rezolūcijā 
uzsvēra, ka saskaņā ar Parīzes nolīgumu 
ar klimatu saistītie horizontālie izdevumi 
salīdzinājumā ar pašreizējo DFS būtu 
ievērojami jāpalielina un tiem pēc iespējas 
drīz (vēlākais — 2027. gadā) būtu 
jāsasniedz 30 %.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Eiropas Parlaments 2018. gada 30. 
maija rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu un pašu resursiem 2021.–2027. 
gadam pauda nožēlu par to, ka Komisijas 
2018. gada 2. maija priekšlikums par 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam tieši noveda pie 15 % 
samazinājuma kopējai lauksaimniecības 
politikai, un jo īpaši iebilda pret jebkādu 
radikālu samazinājumu, kas varētu kaitēt 
minētās politikas būtībai un mērķiem.
Šajā sakarībā tas arī apšaubīja 
priekšlikumu drastiski samazināt Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
par vairāk nekā 25 %.

Grozījums Nr. 4
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā. KLP arī 
palīdz īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu apņemšanos sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Galvenā uzmanība lauksaimniecībā 
turpmāk būtu jāpievērš augstas kvalitātes 
pārtikas ražošanai, jo šajā jomā Eiropai ir 
konkurētspējas priekšrocība. Pēc iespējas 
būtu jāsaglabā un jāstiprina Savienības 
standarti un būtu jāparedz pasākumi, ar 
kuriem turpmāk palielināt pārtikas 
ražošanas nozares ilgtermiņa 
produktivitāti un konkurētspēju, kā arī 
ieviest jaunas tehnoloģijas un efektīvāku 
resursu izmantošanu, tādējādi nostiprinot 
Savienības vadošo lomu.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ELFLA un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas “Apvārsnis Eiropa” un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos.

(6) ELFLA un programmas “Apvārsnis 
Eiropa”, citu Savienības politikas virzienu 
un starptautisko saistību sinerģijām būtu 
jāiedrošina ELFLA pēc iespējas labāk 
izmantot pētniecības un inovācijas 
rezultātus, jo sevišķi programmas 
“Apvārsnis Eiropa” un Eiropas inovācijas 
partnerības (EIP) “Lauksaimniecības 
ražīgums un ilgtspēja” finansēto projektu 
rezultātus, un tādējādi jāsekmē inovācija 
lauksaimniecības nozarē un lauku apvidos.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai nodrošinātu tiešo maksājumu 
taisnīgu sadali starp dalībvalstīm un 
mazinātu atšķirības starp dažādiem 
Savienības reģioniem, būtu jāņem vērā 
ticami sociālekonomiskie rādītāji un 
ražošanas izmaksas. Šajā sakarībā ir ļoti 
svarīgi nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visiem Savienības 
lauksaimniekiem, ņemot vērā maza 
mēroga ekonomiku ievainojamību un 
īpatnības, kā arī pasākumus cenu 
svārstīguma ietekmes mazināšanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai sasniegtu Savienības klimata 
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mērķus, 2021.–2027. gada DFS laikā 
rīcības klimata politikas jomā 
mērķrādītājiem vajadzētu būt vismaz 25 % 
no ES budžeta izdevumiem klimata mērķu 
sasniegšanai, un pēc iespējas drīzāk, 
vēlākais līdz 2027. gadam, šim nolūkam 
gadā veltīt 30 % no izdevumiem. Lai 
izpildītu Eiropas Revīzijas palātas 
ieteikumus, ar programmu saistītajos 
tiesību aktos būtu jānosaka obligāti 
mērķrādītāji rīcībai klimata politikas jomā 
un visos programmu veidošanas un 
plānošanas procesos būtu jāparedz 
ex ante līdzekļu iezīmēšana, nevis ex post 
uzskaite. Klimata politikas aspektu 
integrēšanas un klimatizturības 
mehānismi būtu jāapvieno, reformējot, 
paplašinot un centralizējot Rio marķieru 
sistēmu, lai nošķirtu mazināšanu un 
pielāgošanos un panāktu nozaru 
diferenciāciju, kā arī infrastruktūras 
ieguldījumu plānošanā izvērtējot 
atbilstību principam “energoefektivitāte 
pirmajā vietā”, kā noteikts regulā par 
enerģētikas savienības pārvaldību, un 
skaidriem izslēgšanas kritērijiem. 
Snieguma satvari būtu jābalsta uz 
pienācīgiem un pārdomātiem iznākumu 
un rezultātu rādītājiem, atspoguļojot 
mērķu vērienīgumu un rezultātu 
noteikšanā ņemot vērā valstu vajadzības, 
mērķus un iespējas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ir jānovērš ieguldījumu 
nepietiekamība Savienības 
lauksaimniecības nozarē un jāuzlabo 
piekļuve finanšu instrumentiem attiecībā 
uz prioritārām grupām, proti, gados 
jaunajiem lauksaimniekiem un nozares 
jaunpienācējiem, jo tiem ir augstāks riska 
profils, un tāpēc būtu jāveicina InvestEU 

(42) Ir jānovērš ieguldījumu 
nepietiekamība Savienības 
lauksaimniecības nozarē un jāuzlabo 
piekļuve finanšu instrumentiem attiecībā 
uz prioritārām grupām, proti, gados 
jaunajiem lauksaimniekiem, sievietēm un 
nozares jaunpienācējiem, jo tiem ir 
augstāks riska profils, un tāpēc būtu 
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garantiju, kā arī dotāciju un finanšu 
instrumentu apvienojuma izmantošana. 
Dažādās dalībvalstīs finanšu instrumentus 
izmanto visai dažādi, jo atšķiras tas, cik 
viegli ir piekļūt finansējumam, cik attīstīts 
ir banku sektors, vai jāņem vērā riska 
kapitāla faktors, cik ierasti tie ir valsts 
pārvaldes iestādēm un kāds ir potenciālais 
saņēmēju loks, tāpēc dalībvalstīm KLP 
stratēģiskajos plānos būtu jānosaka 
attiecīgas mērķvērtības, saņēmēji un 
preferenciālie nosacījumi un arī citi 
iespējamie attiecināmības noteikumi.

jāveicina InvestEU garantiju, kā arī 
dotāciju un finanšu instrumentu 
apvienojuma izmantošana. Dažādās 
dalībvalstīs finanšu instrumentus izmanto 
visai dažādi, jo atšķiras tas, cik viegli ir 
piekļūt finansējumam, cik attīstīts ir banku 
sektors, vai jāņem vērā riska kapitāla 
faktors, cik ierasti tie ir valsts pārvaldes 
iestādēm un kāds ir potenciālais saņēmēju 
loks, tāpēc dalībvalstīm KLP stratēģiskajos 
plānos būtu jānosaka attiecīgi 
mērķrādītāji, saņēmēji un preferenciālie 
nosacījumi un arī citi iespējamie 
attiecināmības noteikumi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku, 
saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus šī programma palīdzēs klimata 
darbus integrēt Savienības rīcībpolitikās
un sasniegt kopējo mērķi, kurš paredz, ka
25 % no ES budžeta izdevumiem jākļūst 
par tādiem, kas atbalsta klimatisko mērķu 
sasniegšanu. Sagaidāms, ka ar KLP 
saistītās rīcības ietekme uz klimatiskajiem
mērķiem izpaudīsies 40 % no KLP kopējā 
finansējuma. Attiecīgā rīcība tiks formulēta 
programmas sagatavošanas un īstenošanas 
posmā un pārvērtēta attiecīgo izvērtējuma 
un izskatīšanas procesu gaitā.

(52) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs Savienības 
politikā integrēt rīcību klimata jomā un 
2021.–2027. gada DFS laikā sasniegt 
vispārēju mērķi, proti, atvēlēt 25 % no ES 
budžeta izdevumiem klimata mērķu 
sasniegšanai, un pēc iespējas drīzāk, 
vēlākais līdz 2027. gadam, šim nolūkam 
gadā veltīt 30 % no izdevumiem. 
Sagaidāms, ka ar KLP saistītās rīcības 
ietekme uz klimata mērķiem izpaudīsies 
45 % no KLP kopējā finansējuma. 
Attiecīgā rīcība tiks formulēta programmas 
sagatavošanas un īstenošanas posmā un 
pārvērtēta attiecīgo izvērtējuma un 
izskatīšanas procesu gaitā.

Grozījums Nr. 11

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

(55a) Jaunais īstenošanas modelis 
nedrīkst radīt šaubas par vienotā tirgus 
integritāti vai Eiropas mērogu, kas 
tradicionāli raksturīgs KLP, kurai arī 
turpmāk ir jābūt īsteni kopīgai politikai, 
nodrošinot Eiropas mēroga pieeju un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
79.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79a) Pēc 2020. gada KLP ir efektīvāk 
jāatbalsta lauksaimnieki, lai risinātu ar 
cenu un ienākumu svārstīgumu saistītos 
jautājumus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
80.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80a) Ar trešām valstīm parakstītos 
tirdzniecības nolīgumos saistībā ar 
lauksaimniecības nozari būtu jāiekļauj 
mehānismi un drošības klauzulas, lai ES 
un trešo valstu lauksaimniekiem 
garantētu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un aizsargātu patērētājus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstam, kuru ELFLA finansē 2. Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
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saskaņā ar šo regulu, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
[CPR]26 II sadaļas III nodaļu, III sadaļas 
II nodaļu un 41. un 43. pantu.

starp struktūrfondiem un stratēģiskajiem 
plāniem, atbalstam, kuru ELFLA finansē 
saskaņā ar šo regulu, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
[CPR]26 II sadaļas III nodaļu, III sadaļas II
nodaļu un 41. un 43. pantu.

_________________ _________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regula (ES) [../..] [..] (OV L [..], [..], 
[..]. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regula (ES) [../..] [..] (OV L [..], [..], 
[..]. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF un ELFLA atbalstu sniedz, lai 
lauksaimniecība, nodrošinājums ar pārtiku 
un lauku apvidi attīstītos ilgtspējīgākā 
veidā, un šis atbalsts palīdz sasniegt šādus 
vispārīgos mērķus:

KLP joprojām ir Savienības kopējā 
politika, un to pienācīgi finansē, lai 
sasniegtu tās mērķus un īstenotu 
pārskatītu un efektīvu KLP. ELGF un 
ELFLA atbalstu sniedz, lai 
lauksaimniecība, nodrošinājums ar pārtiku 
un lauku apvidi attīstītos ilgtspējīgākā 
veidā, un šis atbalsts palīdz sasniegt šādus 
vispārīgos mērķus:

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus 
un veicināt darījumdarbību lauku apvidos;

(g) palielināt atbalstu ģimenes lauku 
saimniecībām, piesaistīt sievietes un gados 
jaunus lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbības attīstību lauku apvidos;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

(h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku 
apvidos, attālos apvidos, apvidos ar 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un kalnu 
apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

(h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību, dzimumu līdztiesību, 
nediskriminēšanu un vietējo attīstību 
lauku apvidos, kā arī veicināt 
bioekonomiku un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrēto mērķu īstenošanā dalībvalstis 
nodrošina KLP atbalsta vienkāršošanu un 
veikuma faktiskumu.

2. Konkrēto mērķu īstenošanā dalībvalstis 
nodrošina KLP atbalsta vienkāršošanu un 
sniegumu. Komisija nodrošina, ka 
finanšu un snieguma kontroles un 
revīzijas funkcijas tiek veiktas atbilstoši 
vienādi augstiem pastāvīgas uzlabošanas 
standartiem visās dalībvalstīs, vienlaikus 
pilnībā ievērojot subsidiaritātes un 
elastīguma principus.

Grozījums Nr. 20

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

To, cik lielā mērā ir sasniegti 5. pantā un 
6. panta 1. punktā nosauktie mērķi, 
novērtē, pamatojoties uz kopējiem 
rādītājiem, kuri raksturo izlaidi, rezultātu 
un ietekmi. Kopējo rādītāju komplektā 
ietilpst:

To, cik lielā mērā ir sasniegti 5. pantā un 
6. panta 1. punktā nosauktie mērķi, 
novērtē, īstenojot uz rezultātiem orientētu 
pieeju un pamatojoties uz kopējiem 
rādītājiem, kuri raksturo izlaidi, rezultātu 
un ietekmi. Kopējo rādītāju komplektā 
ietilpst:

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviena dalībvalsts, kura nolemj 
ienākumu pamatatbalstu piešķirt, 
pamatojoties uz maksājumtiesībām, 
pārvalda valsts rezervi.

1. Ikviena dalībvalsts, kura nolemj 
ienākumu pamatatbalstu piešķirt, 
pamatojoties uz maksājumtiesībām, 
pārvalda valsts rezervi saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kopējais Savienības atbalsta apjoms 
šīs regulas paredzētajām ELGF 
intervencēm laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim 
ir 286,543 miljardi EUR 2018. gada cenās 
(322,948 miljardi EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018.gada 13. septembra lēmumu šis kompromisa 
grozījums atspoguļo jaunāko DFS līdzekļu sadalījumu pa programmām, ko DFS referenti 
ierosinājuši pieņemt balsojumā attiecībā uz starpposma ziņojuma projektu par priekšlikumu 
Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja 
attiecībā uz vienošanos.
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kopējais Savienības atbalsta apjoms 
šīs regulas paredzētajām ELFLA 
intervencēm laikposmam no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim 
ir 96,712 miljardi EUR 2018. gada cenās 
(108,999 miljardi EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018.gada 13. septembra lēmumu šis kompromisa 
grozījums atspoguļo jaunāko DFS līdzekļu sadalījumu pa programmām, ko DFS referenti 
ierosinājuši pieņemt balsojumā attiecībā uz starpposma ziņojuma projektu par priekšlikumu 
Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam — Parlamenta nostāja 
attiecībā uz vienošanos.

.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam38 kopējais 
Savienības atbalsta apjoms šīs regulas 
paredzētajām lauku attīstības intervencēm 
laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim ir 78 811 
miljoni EUR faktiskajās cenās.

svītrots

__________________

38 Priekšlikums – Padomes regula, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam – Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
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Reģionu komitejai – COM(2018)322 final.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punktā minētajiem resursiem 
0,25 % atvēl, lai saskaņā ar Regulas (ES) 
[HzR] 7. pantu pēc Komisijas ierosmes 
finansētu tehniskās palīdzības aktivitātes, 
tostarp šīs regulas 113. panta 2. punktā 
minēto kopējās lauksaimniecības politikas 
Eiropas tīklu un šīs regulas 114. pantā 
minēto Eiropas inovācijas partnerību 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja”.
Šīs aktivitātes var attiekties kā uz 
iepriekšējiem, tā uz turpmākajiem KLP 
stratēģiskā plāna laikposmiem.

2. No 79. panta 3. punktā minētajiem 
resursiem 0,25 % atvēl, lai saskaņā ar 
Regulas (ES) [HzR] 7. pantu pēc Komisijas 
ierosmes finansētu tehniskās palīdzības 
aktivitātes, tostarp šīs regulas 113. panta 
2. punktā minēto kopējās lauksaimniecības 
politikas Eiropas tīklu un šīs regulas 
114. pantā minēto Eiropas inovācijas 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”. Šīs aktivitātes var attiekties kā 
uz iepriekšējiem, tā uz turpmākajiem KLP 
stratēģiskā plāna laikposmiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz 103. panta 2. punktā 
minēto SVID analīzi un 96. pantā minēto 
vajadzību novērtējumu, dalībvalstis KLP 
stratēģiskajos plānos iestrādā saskaņā ar 
97. pantu izveidotu intervences stratēģiju, 
kurā, lai sasniegtu 6. pantā nosauktos 
konkrētos mērķus, nosaka skaitliskus (arī 
starpposma) mērķrādītājus. Mērķrādītājus 
nosaka, izmantojot kopējus rezultātu 
rādītājus, kas norādīti I pielikumā.

Pamatojoties uz 103. panta 2. punktā 
minēto stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu (SVID) analīzi un 96. pantā minēto 
vajadzību novērtējumu, dalībvalstis KLP 
stratēģiskajos plānos iestrādā saskaņā ar 
97. pantu izveidotu intervences stratēģiju, 
kurā, lai sasniegtu 6. pantā nosauktos 
konkrētos mērķus, nosaka skaitliskus (arī 
starpposma) mērķrādītājus. Mērķrādītājus 
nosaka, izmantojot kopējus rezultātu 
rādītājus, kas norādīti I pielikumā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
127. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija veic starpposma 
izvērtēšanu, lai līdz trešā gada beigām pēc 
KLP stratēģisko plānu īstenošanas sākuma, 
ņemot vērā I pielikumā noteiktos rādītājus, 
izskatītu ELGF un ELFLA lietderīgumu, 
efektivitāti, nozīmīgumu, saskanību, un 
Savienības pievienoto vērtību. Komisija 
var izmantot visu noderīgu informāciju, 
kas jau ir pieejama saskaņā ar [jaunās 
finanšu regulas] [128]. pantu.

2. Komisija veic starpposma 
izvērtēšanu, lai līdz trešā gada beigām pēc 
KLP stratēģisko plānu īstenošanas sākuma, 
ņemot vērā I pielikumā noteiktos rādītājus, 
izskatītu ELGF un ELFLA lietderīgumu, 
efektivitāti, nozīmīgumu, saskanību, un 
Savienības pievienoto vērtību, kā arī to, kā 
dalībvalstis izmanto pārvietojumus starp 
tiešajiem maksājumiem un ELFLA 
piešķīrumiem saskaņā ar šīs regulas 90. 
pantu. Komisija var izmantot visu 
noderīgu informāciju, kas jau ir pieejama 
saskaņā ar [jaunās finanšu regulas] 
[128]. pantu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
127. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija veic ex post izvērtēšanu, 
lai izskatītu ELGF un ELFLA 
lietderīgumu, efektivitāti, nozīmīgumu, 
saskanību, un Savienības pievienoto 
vērtību.

3. Komisija veic ex post izvērtēšanu, 
lai izskatītu ELGF un ELFLA 
lietderīgumu, efektivitāti, nozīmīgumu, 
saskanību, un Savienības pievienoto 
vērtību, kā arī to, kā dalībvalstis izmanto 
pārvietojumus starp tiešajiem 
maksājumiem un ELFLA piešķīrumiem 
saskaņā ar šīs regulas 90. pantu.
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