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Grozījums Nr. 17
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2018. gada 14. 
marta un 30. maija rezolūcijās par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam uzsvēra to 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 (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 
horizontālie ar klimatu saistītie izdevumi 
būtu ievērojami jāpalielina salīdzinājumā 
ar pašreizējo DFS, sasniedzot 30 % pēc 
iespējas drīzāk un vēlākais līdz 
2027. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) 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 %.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Ir svarīgi kopējai lauksaimniecības 
politikai 2021.–2027. gadam ES-27 valstīs 
piešķirto kopējo finansējumu saglabāt 
vismaz 2014.–2020. gada budžeta līmenī 
salīdzināmās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) KLP, kas saskaras ar jauniem un 
arvien pieaugošiem izaicinājumiem visas 
sabiedrības interešu nodrošināšanai, 
noteiktos mērķus var sasniegt tikai tad, ja 
tā tiek pienācīgi finansēta. Tādēļ 
nākamajā DFS KLP budžets būtu 
jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 22
Jordi Solé

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)



PE627.799v01-00 6/25 AM\1162845LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai sasniegtu Savienības un 
starptautiskos klimata mērķus, mērķiem 
rīcībai klimata politikas jomā kopumā 
nevajadzētu būt zemākiem par 30 %. Lai 
ņemtu vērā Eiropas Revīzijas palātas 
ieteikumus, ar programmu saistītajos 
tiesību aktos būtu jānosaka obligāti mērķi 
rīcībai klimata politikas jomā un visos 
programmu veidošanas un plānošanas 
procesos būtu jāparedz ex ante līdzekļu 
iezīmēšana, nevis ex post uzskaite. 
Klimata politikas aspektu integrēšana un 
klimatizturības mehānismi būtu 
jāapvieno, reformējot, paplašinot un 
centralizējot Rio marķieru sistēmu, lai 
nošķirtu mazināšanu un pielāgošanos un 
panāktu nozaru diferenciāciju; un pirms 
infrastruktūras ieguldījumu plānošanas 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jordi Solé

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) LESD 8. pantā ir paredzēta 
dzimumu līdztiesības principa integrēšana 
visās ES darbībās. Lai nodrošinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai, ir jāpiešķir pietiekami resursi 
un jānodrošina pārredzamība attiecībā uz 
budžeta pozīcijām, kas paredzētas 
dzimumu līdztiesības veicināšanai un 
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cīņai pret diskrimināciju dzimuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Sievietes veido mazāk nekā 50 % 
no visiem darba ņēmējiem ES lauku 
apvidos, bet tikai aptuveni 45 % no visiem 
ekonomiski aktīvajiem darba ņēmējiem.
Daudzās dalībvalstīs sievietēm lauku 
apvidos ir ierobežota pieeja 
nodarbinātībai lauksaimniecībā vai citās 
darba tirgus nozarēs, un tajos darba 
samaksas atšķirības ir lielākas nekā citos 
reģionos. Dalībvalstīm būtu jāveicina, 
jāiedrošina un jāsekmē sieviešu līdztiesība 
darba tirgū un darba un privātās dzīves 
līdzsvars lauku apvidos, sniedzot 
nodarbinātības perspektīvas un iespējas 
sievietēm lauksaimniecības un citās jomās 
saskaņā ar ES politikas nostādnēs un 
programmās paredzēto vienlīdzības un 
nediskriminēšanas principu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Eider Gardiazabal Rubial

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 

(42) Ir jānovērš ieguldījumu 
nepietiekamība Savienības 
lauksaimniecības nozarē un jāuzlabo 
piekļuve finanšu instrumentiem attiecībā 
uz prioritārām grupām, proti, gados 
jaunajiem lauksaimniekiem, sievietēm un 
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jaunpienācējiem, jo tiem ir augstāks riska 
profils, un tāpēc būtu 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 
attiecīgas mērķvērtības, saņēmēji un 
preferenciālie nosacījumi un arī citi 
iespējamie attiecināmības noteikumi.

nozares jaunpienācējiem, jo tiem ir 
augstāks riska profils, un tāpēc būtu 
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 attiecīgas 
mērķvērtības, saņēmēji un preferenciālie 
nosacījumi un arī citi iespējamie 
attiecināmības noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Gados jaunie lauksaimnieki un 
nozares jaunpienācēji joprojām saskaras ar 
ievērojamiem šķēršļiem attiecībā uz 
piekļuvi zemei, augstajām cenām un 
kredītu pieejamību. Viņu saimniecisko 
darbību (gan ražošanas līdzekļus, gan 
produkciju) vairāk apdraud cenu svārstības, 
un viņu vajadzības pēc izglītošanās 
uzņēmējdarbības un riska pārvaldības 
priekšmetos ir lielas. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
turpināt atbalstīt jaunuzņēmumu veidošanu 
un jaunās saimniecības. Saskaņā ar šo 
jautājumu saistīto konkrēto mērķi 
dalībvalstīm būtu jāparedz stratēģiska 
pieeja un jānosaka skaidrs un saskaņots 
intervenču kopums attiecībā uz paaudžu 
maiņu. Tālab dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā var paredzēt preferenciālus 
nosacījumus par finanšu instrumentiem, 
kas domāti gados jaunajiem 
lauksaimniekiem un nozares 
jaunpienācējiem, un šim nolūkam būtu 

(43) Gados jaunie lauksaimnieki, 
sievietes un nozares jaunpienācēji joprojām 
saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem 
attiecībā uz piekļuvi zemei, augstajām 
cenām un kredītu pieejamību. Viņu 
saimniecisko darbību (gan ražošanas 
līdzekļus, gan produkciju) vairāk apdraud 
cenu svārstības, un viņu vajadzības pēc 
izglītošanās uzņēmējdarbības un riska 
pārvaldības priekšmetos ir lielas. Tāpēc ir 
ļoti svarīgi turpināt atbalstīt 
jaunuzņēmumu veidošanu un jaunās 
saimniecības. Saskaņā ar šo jautājumu 
saistīto konkrēto mērķi dalībvalstīm būtu 
jāparedz stratēģiska pieeja un jānosaka 
skaidrs un saskaņots intervenču kopums 
attiecībā uz paaudžu maiņu. Tālab 
dalībvalstis KLP stratēģiskajā plānā var 
paredzēt preferenciālus nosacījumus par 
finanšu instrumentiem, kas domāti gados 
jaunajiem lauksaimniekiem un nozares 
jaunpienācējiem, un šim nolūkam būtu 
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jānodala summa, kas atbilst vismaz 2 % 
ikgadējo tiešo maksājumu finansējuma. 
Maksimālo atbalstu par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu būtu jāparedz 
palielināt līdz pat 100 000 EUR; tam 
vajadzētu būt pieejamam ar finanšu 
instrumentu veidā sniegta atbalsta 
starpniecību vai apvienojumā šādu atbalstu.

jānodala summa, kas atbilst vismaz 2 % 
ikgadējo tiešo maksājumu finansējuma. 
Maksimālo atbalstu par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu būtu jāparedz 
palielināt līdz pat 100 000 EUR; tam 
vajadzētu būt pieejamam ar finanšu 
instrumentu veidā sniegta atbalsta 
starpniecību vai apvienojumā šādu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Karine Gloanec Maurin

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) 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 
30 % no ES budžeta izdevumiem jākļūst 
par tādiem, kas atbalsta klimatisko mērķu 
sasniegšanu. Sagaidāms, ka ar KLP 
saistītās rīcības ietekme uz klimatiskajiem 
mērķiem izpaudīsies 45 % no KLP kopējā 
finansējuma. Attiecīgā rīcība tiks formulēta 
programmas sagatavošanas un īstenošanas 
posmā un pārvērtēta attiecīgo izvērtējuma 
un izskatīšanas procesu gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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.

Or. it

Grozījums Nr. 29
Giovanni La Via

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.

Or. it

Grozījums Nr. 30
Giovanni La Via

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.

Or. it

Grozījums Nr. 31
Karine Gloanec Maurin
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai nodrošinātu nepārtrauktību 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 32
Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Anneli Jäätteenmäki

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 un vietējo attīstību lauku 
apvidos, attālos apvidos, apvidos ar 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un kalnu 
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apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Eider Gardiazabal Rubial

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;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt I pielikumu grozošus 
deleģētos aktus, ar kuriem kopējos 
izlaides, rezultāta un ietekmes rādītājus 
koriģē, lai ņemtu vērā to piemērošanas 
pieredzi un vajadzības gadījumā 
pievienotu jaunus rādītājus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konsekvences nolūkos rādītājiem vajadzētu būt zināmiem jau tad, kad tiek panākta 
vienošanās par regulu.  Vēlāka rādītāju grozīšana varētu radīt nevēlamu birokrātisko slogu 
un neskaidrību.
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Grozījums Nr. 36
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz 60 000 EUR, 
dalībvalstis samazina šādi:

1. Dalībvalstis var samazināt 
ilgtspēju sekmējošā ienākumu 
pamatatbalsta summu, kura konkrētā 
kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā:

Or. en

Pamatojums

Lauku saimniecību struktūra dalībvalstīs ievērojami atšķiras un tādēļ nav lietderīgi izmantot 
vienotu pieeju. Maksimuma noteikšanu var piemērot vienīgi ienākumu pamatatbalstam, jo citi 
maksājumu veidi ir saistīti ar konkrētu nolūku vai pasākumu.

Grozījums Nr. 37
Liadh Ní Riada

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz 60 000 EUR, 
dalībvalstis samazina šādi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiešo 
maksājumu summa, kura konkrētā 
kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, 
nepārsniedz 50 000 EUR:

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka, piemērojot taisnīgāku maksājumu sadalījumu, ar KLP finansējumu tiek 
panākts maksimāls sociālais labums.

Grozījums Nr. 38
Anneli Jäätteenmäki
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vismaz par 25 %, ja summa ir 
robežās no 60 000 līdz 75 000 EUR;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 39
Liadh Ní Riada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vismaz par 25 %, ja summa ir 
robežās no 60 000 līdz 75 000 EUR;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz par 50 %, ja summa ir 
robežās no 75 000 līdz 90 000 EUR;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Liadh Ní Riada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz par 50 %, ja summa ir svītrots
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robežās no 75 000 līdz 90 000 EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Liadh Ní Riada

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vismaz par 75 %, ja summa ir 
robežās no 90 000 līdz 100 000 EUR;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 43
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vismaz par 75 %, ja summa ir 
robežās no 90 000 līdz 100 000 EUR;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 44
Liadh Ní Riada

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par 100 %, ja summa pārsniedz 
100 000 EUR.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par 100 %, ja summa pārsniedz 
100 000 EUR.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Liadh Ní Riada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms 1. punkta piemērošanas dalībvalstis 
no tiešo maksājumu summas, kura 
konkrētā kalendārajā gadā 
lauksaimniekam piešķirama saskaņā ar 
šo nodaļu, atskaita:

svītrots

(a) lauksaimnieka deklarētās ar 
lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos 
nodokļus un sociālās iemaksas, un

(b) tādam regulāram un neapmaksātam 
darbam atbilstošās izmaksas, kuru 
saistībā ar lauksaimniecisku darbību veic 
attiecīgajā saimniecībā strādājošas 
personas, kas algu nesaņem vai saņem 
mazāku atalgojumu nekā to, kādu parasti 
maksā par sniegtajiem pakalpojumiem, 
bet kas tiek atalgotas ar 
lauksaimnieciskās darījumdarbības 
saimniecisko rezultātu starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Liadh Ní Riada
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Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lauksaimnieka deklarētās ar 
lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos 
nodokļus un sociālās iemaksas, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 48
Liadh Ní Riada

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tādam regulāram un 
neapmaksātam darbam atbilstošās 
izmaksas, kuru saistībā ar 
lauksaimniecisku darbību veic attiecīgajā 
saimniecībā strādājošas personas, kas 
algu nesaņem vai saņem mazāku 
atalgojumu nekā to, kādu parasti maksā 
par sniegtajiem pakalpojumiem, bet kas 
tiek atalgotas ar lauksaimnieciskās 
darījumdarbības saimniecisko rezultātu 
starpniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49
Liadh Ní Riada

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 

svītrots



PE627.799v01-00 18/25 AM\1162845LV.docx

LV

deklarēto gada darba vienību skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Liadh Ní Riada

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad dalībvalstis piemēro 4. punktu, 
tās nodrošina, lai vēlākais par 2026. 
pieprasījumu gadu maksājumtiesību vērtība 
visos gadījumos būtu vismaz 75 % no tās 
vidējās summas par vienu vienību, kura 
ienākumu pamatatbalstam plānota par 
2026. pieprasījumu gadu un attiecībā uz 
dalībvalsti vai uz teritorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu, paredzēta 
saskaņā ar 106. panta 1. punktu nosūtītajā 
KLP stratēģiskajā plānā.

5. Kad dalībvalstis piemēro 4. punktu, 
tās nodrošina, lai vēlākais par 
2021. pieprasījumu gadu maksājumtiesību 
vērtība visos gadījumos būtu vismaz 100 % 
no tās vidējās summas par vienu vienību, 
kura ienākumu pamatatbalstam plānota par 
2021. pieprasījumu gadu un attiecībā uz 
dalībvalsti vai uz teritorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu, paredzēta 
saskaņā ar 106. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

ES finansējums nebūtu jāizmanto, lai dalībvalstīs pastiprinātu ar ģeogrāfiskajām un 
vēsturiskajām maksājumtiesībām saistīto nevienlīdzību.

Grozījums Nr. 51
Liadh Ní Riada

Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 4. un 5. punkta izpildei vajadzīgos 
maksājumtiesību vērtības pieaugumus 
dalībvalstis finansē, izmantojot 3. punkta 
piemērošanas rezultātā iegūtās varbūtīgās 
summas un vajadzības gadījumā 
samazinot atšķirību starp 
maksājumtiesību vienības vērtību, kas 
noteikta saskaņā ar 1. punktu, un to 

Šā panta 4. un 5. punkta izpildei vajadzīgos 
maksājumtiesību vērtības pieaugumus 
dalībvalstis finansē, izmantojot 3. punkta 
piemērošanas rezultātā iegūtās varbūtīgās 
summas.
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vidējo summu par vienu vienību, kura 
ienākumu pamatatbalstam par 2026. 
pieprasījumu gadu plānota attiecībā uz 
dalībvalsti vai uz teritorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar 18. panta 2. punktu, un 
paredzēta saskaņā ar 106. panta 1. punktu 
nosūtītajā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu intervences 30. pantā 
uzskaitītajām atbalstāmajām nozarēm un 
produkcijai vai īpašajiem saimniekošanas 
veidiem palīdz tādā veidā, ka, uzlabojot 
konkurētspēju, ilgtspēju vai kvalitāti, ļauj 
tiem risināt aktuālās problēmas vai 
grūtības.

2. Dalībvalstu intervences 30. pantā 
uzskaitītajām atbalstāmajām nozarēm un 
produkcijai vai īpašajiem saimniekošanas 
veidiem palīdz tādā veidā, ka, uzlabojot 
konkurētspēju, ilgtspēju vai kvalitāti, ļauj 
tiem risināt aktuālās problēmas vai grūtības 
vai palīdz stratēģisko nozaru attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurbietes, cukurniedres un 
cigoriņi, augļi un dārzeņi, īscirtmeta 

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lopbarības pākšaugi, lini, 
kaņepes, rīsi, rieksti, cietes kartupeļi, piens 
un piena produkti, sēklas, aitas gaļa un 
kazas gaļa, liellopu un teļa gaļa, olīveļļa, 
zīdtārpiņi, sausā lopbarība, apiņi, 
cukurbietes, cukurniedres un cigoriņi, augļi 
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atvasāji un citas nepārtikas kultūras, kas 
nav kokaugi un ko izmanto tādas 
produkcijas ražošanai, ar kuru potenciāli 
varētu aizstāt fosilos materiālus.

un dārzeņi, īscirtmeta atvasāji un citas 
nepārtikas kultūras, kas nav kokaugi un ko 
izmanto tādas produkcijas ražošanai, ar 
kuru potenciāli varētu aizstāt fosilos 
materiālus.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
nepārsniedz 75 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
nepārsniedz 100 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķus, dažkārt ir nepieciešami padomi. Šā atbalsta samazināšana ierobežotu 
tā izmantošanu zināšanu apmaiņai un varētu apgrūtināt mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 55
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevumi uz ELGF un ELFLA 
iemaksām attiecināmi kļūst no nākamā 
gada 1. janvāra pēc tam, kad Komisija ir 
apstiprinājusi KLP stratēģisko plānu.

1. Izdevumi uz ELGF un ELFLA 
iemaksām attiecināmi kļūst vai nu dienā, 
kad KLP stratēģiskais plāns tiek iesniegts 
Komisijai, vai arī 2021. gada 1. janvārī, 
atkarībā no tā, kas ir agrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Alfred Sant
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Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 70 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem tālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās 
Regulas (ES) Nr. 229/2013 nozīmē;

(a) 80 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem tālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās 
Regulas (ES) Nr. 229/2013 nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 70 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem mazāk 
attīstītajos reģionos;

(b) 80 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem mazāk 
attīstītajos reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) 75 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem pārējas 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Karine Gloanec Maurin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā minētajām saistītā ienākumu 
atbalsta intervencēm atbilstošie indikatīvie 
finanšu piešķīrumi nepārsniedz 10 % no 
VII pielikumā norādītajām summām.

Šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā minētajām saistītā ienākumu 
atbalsta intervencēm atbilstošie indikatīvie 
finanšu piešķīrumi nepārsniedz 15 % no 
VII pielikumā norādītajām summām.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1307/2013 53. panta 4. punktu brīvprātīgā 
saistītā atbalsta vajadzībām ir izmantojušas 
vairāk nekā 13 % no minētās regulas II 
pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā 
apjoma, drīkst saistītā ienākumu atbalsta 
vajadzībām izmantot vairāk nekā 10 % no 
VII pielikumā noteiktās summas. 
Izmantotais procentuālais daudzums 
nedrīkst pārsniegt to, kuru Komisija 
attiecībā uz brīvprātīgo saistīto atbalstu ir 
apstiprinājusi par 2018. pieprasījumu 
gadu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 53. panta 4. punktu 
brīvprātīgā saistītā atbalsta vajadzībām ir 
izmantojušas vairāk nekā 13 % no minētās 
regulas II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, drīkst saistītā 
ienākumu atbalsta vajadzībām izmantot 
vairāk nekā 10 % no VII pielikumā 
noteiktās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) 



AM\1162845LV.docx 23/25 PE627.799v01-00

LV

1307/2013 53. panta 4. punktu brīvprātīgā 
saistītā atbalsta vajadzībām ir izmantojušas 
vairāk nekā 13 % no minētās regulas II 
pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā 
apjoma, drīkst saistītā ienākumu atbalsta 
vajadzībām izmantot vairāk nekā 10 % no 
VII pielikumā noteiktās summas. 
Izmantotais procentuālais daudzums 
nedrīkst pārsniegt to, kuru Komisija 
attiecībā uz brīvprātīgo saistīto atbalstu ir 
apstiprinājusi par 2018. pieprasījumu gadu.

Nr. 1307/2013 53. panta 4. punktu 
brīvprātīgā saistītā atbalsta vajadzībām ir 
izmantojušas vairāk nekā 13 % no minētās 
regulas II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, drīkst saistītā 
ienākumu atbalsta vajadzībām izmantot 
vairāk nekā 10 % no VII pielikumā 
noteiktās summas. Kā alternatīvu 
minētajiem procentuālajiem daudzumiem 
dalībvalstis var izvēlēties izmantot līdz 3 
miljonus EUR gadā saistītā ienākumu 
atbalsta finansēšanai. Izmantotais 
procentuālais daudzums vai finansējuma 
summa nedrīkst pārsniegt to, kuru 
Komisija attiecībā uz brīvprātīgo saistīto 
atbalstu ir apstiprinājusi par 
2018. pieprasījumu gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto procentuālo daudzumu 
var palielināt ne vairāk kā par 2 % ar 
noteikumu, ka minēto 10 % pārsniegumam 
atbilstošo summu iedala III sadaļas II 
nodaļas 2. iedaļas 1. apakšiedaļā 
paredzētajam atbalstam par proteīnaugiem.

Pirmajā daļā minēto procentuālo daudzumu 
var palielināt ne vairāk kā par 8 % ar 
noteikumu, ka minēto 15 % pārsniegumam 
atbilstošo summu iedala III sadaļas 
II nodaļas 2. iedaļas 1. apakšiedaļā 
paredzētajam atbalstam par proteīnaugiem.

Or. en

Pamatojums

ES proteīnaugu audzēšanai izmanto tikai 3 % no aramzemes un ir lielā mērā atkarīga no 
augu proteīnu, jo īpaši sojas (lielākoties ģenētiski modificētas) importa no Brazīlijas, 
Argentīnas un Amerikas Savienotajām Valstīm. Mums ir jāpalielina slāpekli piesaistošo 
kultūraugu potenciāls.

Grozījums Nr. 63
Karine Gloanec Maurin
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Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 15 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2022.–2027. finanšu 
gadu pārvietot uz dalībvalsts piešķīrumiem 
par 2021.–2026. kalendāro gadu, kas 
paredzēti tiešajiem maksājumiem un 
noteikti IV pielikumā.

(b) līdz 5 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2022.–2027. finanšu 
gadu pārvietot uz dalībvalsts piešķīrumiem 
par 2021.–2026. kalendāro gadu, kas 
paredzēti tiešajiem maksājumiem un 
noteikti IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jordi Solé

Regulas priekšlikums
93. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izveido vienu KLP 
stratēģisko plānu visai tās teritorijai.

Katra dalībvalsts izveido vienu KLP 
stratēģisko plānu visai tās teritorijai. 
Jaunais stratēģiskais plāns ir paredzēts 
konkrētiem reģioniem un to izstrādā 
reģionālās iestādes vai sadarbībā ar tām, 
pilnībā ievērojot katras teritorijas īpašās 
iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Karine Gloanec Maurin

Regulas priekšlikums
127. pants – 2. punkts

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 

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 
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var izmantot visu noderīgu informāciju, 
kas jau ir pieejama saskaņā ar [jaunās 
finanšu regulas] [128]. pantu.

dalībvalstis izmanto pārvietojumus starp 
tiešo maksājumu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Karine Gloanec Maurin

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 tiešo maksājumu un 
ELFLA piešķīrumiem saskaņā ar šīs 
regulas 90. pantu.

Or. en
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