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ĪSS PAMATOJUMS

CONT komiteja atzinīgi vērtē Komisijas mērķi, proti, pāriet no tāda KLP īstenošanas modeļa, 
kura pamatā ir atbilstība, uz tādu, kas orientēts uz darbības rezultātiem. Tomēr, kā Atzinumā 
Nr. 7/2018 norādījusi Eiropas Revīzijas palāta, priekšlikumā nav iekļauti visi elementi, kas 
nepieciešami efektīvai darbības rezultātu sistēmai. “Trūkst skaidru, konkrētu un skaitļos 
izteiktu ES mērķu, nav skaidrības par to, kā Komisija novērtēs dalībvalstu KLP stratēģiskos 
plānus. Tas nozīmē arī to, ka nav iespējams izmērīt ES mērķu sasniegšanu.” (Revīzijas palātas 
Atzinums Nr. 7/2018, 8. punkts). 

Jāizsaka arī nožēla par to, piedāvātais regulējums sniedz salīdzinoši vāju pamudinājumu 
nodrošināt veikumu. Mērķrādītāju sasniegšana varētu ievērojami kavēties, bet tas būtiski 
neietekmētu ES finansējumu. Sekmīgs veikums varētu labākajā gadījumā radīt marginālu 
“veikuma” bonusu.

Revīzijas palāta uzskata, ka būtu jāievieš šādi elementi: 

– skaidri, konkrēti un skaitļos izteikti ES mērķi, kuru sasniegšanu var izmērīt; 
– pasākumi, kas ir nepārprotami saistīti ar mērķiem; 
– pilnībā izstrādāts izlaides, rezultātu un ietekmes rādītāju kopums; 
– prasības dalībvalstīm apkopot ticamus un salīdzināmus statistikas datus par lauku 

saimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem; 
– pārredzami kritēriji KLP stratēģisko plānu satura un kvalitātes novērtēšanai; 

– uz rezultātiem balstīti maksājumi dalībvalstīm.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 

(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, jo īpaši galīgajiem 
saņēmējiem. Uz veikuma konkrētību 
balstītā KLP īstenošanas modelī Savienībai 
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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.

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, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek 
apdraudētas KLP kopīgās intereses, ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
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noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās tiek 
nodrošināta zālaugu platība 
apputeksnētājiem, aug ne tikai zāle vai 
kurās aug citi lopbarības zālaugi, neatkarīgi 
no tā, vai šādas platības tiek izmantotas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz lauksaimniekiem, kuri veic 
lauksaimniecisku darbību savas 
saimniecības lauksaimnieciski 
izmantojamajās platībās. Lai Savienības 
līmenī nodrošinātu vienotu pieeju šādai 
atbalsta orientēšanai, būtu jānosaka 
lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura ietver 
būtiskākos šā jēdziena elementus, un 
lauksaimnieka skaidra definīcija 
atbalsttiesīguma noteikšanas nolūkos. Uz 
šā pamata dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki ir tiesīgi saņemt atbalstu; tā 
kā lauku attīstības politikas virziens ir 
mudinājis lauksaimniekus dažādot savas 
darbības ārpus saimniecības, šādi no 
atbalsta nebūtu jāizslēdz daudznozaru 
lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, maksājumu atbalsttiesīguma 
noteikšanas nolūkā lauksaimnieka definīcija būtu jānosaka ES līmenī. Jēdziena 
“lauksaimnieks” izmantošanu nevajadzētu kvalificēt ar jēdzieniem, kas liek apšaubīt to 
leģitimitāti. Jēdziena “īstens” svītrošana attiecas uz visu tekstu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver būtiskākos šā jēdziena elementus.

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā 
mērķa, kas ir kritiski svarīgs, kontekstā 
nodrošinātu konsekvenci starp tiešā 
maksājuma intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver būtiskākos šā jēdziena plašus 
elementus, kas nedrīkstētu būt pārāk 
ierobežojoši, lai atvieglinātu jaunu 
dalībnieku ienākšanu lauksaimniecībā un 
atspoguļotu realitāti uz vietas dalībvalstīs.

Pamatojums

Iepriekšējās atbalsta shēmas šajā jomā bija pārāk ierobežojošas, kā rezultātā tika liegts 
atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, agromežsaimniecības, 
mežsaimniecības un pārtikas sistēmu 
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
gudrākai, modernākai un ilgtspējīgākai un, 
ieguldot spēkus tehnoloģiju izstrādē un 
digitalizācijā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai izkoptu lauksaimniecības 
dinamismu un izturētspēju un garantētu 
taisnīgu atbalstu lauksaimnieku 
ienākumiem, savu lielo nozīmi saglabā 
tiešie maksājumi. Līdzīgā kārtā, lai 
uzlabotos lauksaimnieku saņemtā tirgus 
atlīdzība, ir jāinvestē lauku saimniecību 
pārstrukturēšanā, modernizācijā, inovācijā, 
dažādošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

(14) Lai izkoptu lauksaimniecības 
dinamismu un izturētspēju un garantētu 
atbalstu lauksaimnieku ienākumiem, savu 
lielo nozīmi saglabā tiešie maksājumi, kas 
ir uzticami, godīgi un taisnīgi. Līdzīgā 
kārtā, lai uzlabotos lauksaimnieku saņemtā 
tirgus atlīdzība, ir jāinvestē lauku 
saimniecību pārstrukturēšanā, stiprinot 
lauksaimnieku pozīcijas pārtikas ķēdē, 
modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pastāvīgu sabiedrības atbalstu, KLP maksājumiem jābūt objektīviem un 
taisnīgiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Savienības tiesību aktos būtu 
jāparedz, ka dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā jānosaka prasības par 
to, kāda ir minimālā platība, par kuru var 
saņemt atsaistītos maksājumus. Šādām 
prasībām vajadzētu novērst pārmērīgu 
administratīvo slogu, kādu rada daudzu 
sīku maksājumu pārvaldība, un nodrošināt, 
ka atbalsts dod vērtīgu ieguldījumu to KLP 
mērķu īstenošanā, uz kuriem attiecas 
atsaistītie tiešie maksājumi. Lai garantētu 
lauksaimnieciskā ienākumu atbalsta 
minimumu visiem īstenajiem 
lauksaimniekiem, kā arī lai ievērotu 
Līgumā noteikto mērķi nodrošināt 
pietiekami augstu dzīves līmeni 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, būtu jāizveido ikgadējs 
platībatkarīgs atsaistītais maksājums, kurš 
būtu piederīgs intervences veidam 
“ilgtspēju sekmējošs ienākumu 

(26) Savienības tiesību aktos būtu 
jāparedz, ka dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā jānosaka prasības par 
to, kāda ir minimālā platība, par kuru var 
saņemt atsaistītos maksājumus. Šādām 
prasībām vajadzētu novērst pārmērīgu 
administratīvo slogu, kādu rada daudzu 
sīku maksājumu pārvaldība, un nodrošināt, 
ka atbalsts dod vērtīgu ieguldījumu to KLP 
mērķu īstenošanā, uz kuriem attiecas 
atsaistītie tiešie maksājumi. Lai garantētu 
lauksaimnieciskā ienākumu atbalsta 
minimumu visiem īstenajiem 
lauksaimniekiem, kā arī lai ievērotu 
Līgumā noteikto mērķi nodrošināt 
pietiekami augstu dzīves līmeni 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, būtu jāizveido ikgadējs 
platībatkarīgs atsaistītais maksājums, kurš 
būtu piederīgs intervences veidam 
“ilgtspēju sekmējošs ienākumu 
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pamatatbalsts”. Lai šo atbalstu labāk 
orientētu uz mērķi, maksājuma summas 
būtu jādiferencē atkarībā no teritoriju 
grupām un pamatojoties uz 
sociālekonomiskajiem un/vai 
agronomiskajiem apstākļiem. Lai 
traucējoši neietekmētu lauksaimnieku 
ienākumus, dalībvalstis var izvēlēties 
ilgtspēju sekmējošo ienākumu 
pamatatbalstu īstenot uz maksājumtiesību 
pamata. Šajā gadījumā maksājumtiesību 
vērtībai pirms jebkādas turpmākas 
konverģences būtu jābūt proporcionālai to 
vērtībai, kas noteikta saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1307/2013 paredzētajām pamata 
maksājuma shēmām, ņemot vērā arī par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētos 
maksājumus. Lai turpinātu pakāpeniski 
attālināties no vēsturiskajām vērtībām, 
dalībvalstīm būtu jāturpina arī 
konverģēšana.

pamatatbalsts”. Lai šo atbalstu labāk 
orientētu uz mērķi, maksājuma summas 
būtu jādiferencē atkarībā no teritoriju 
grupām un pamatojoties uz 
sociālekonomiskajiem un/vai 
agronomiskajiem apstākļiem. Lai 
traucējoši neietekmētu lauksaimnieku 
ienākumus, dalībvalstis var izvēlēties 
ilgtspēju sekmējošo ienākumu 
pamatatbalstu īstenot uz maksājumtiesību 
pamata. Šajā gadījumā maksājumtiesību 
vērtībai pirms jebkādas turpmākas 
konverģences būtu jābūt proporcionālai to 
vērtībai, kas noteikta saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1307/2013 paredzētajām pamata 
maksājuma shēmām, ņemot vērā arī par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētos 
maksājumus. Lai pakāpeniski virzītos uz 
pilnīgu konverģenci 2026. gadā, 
dalībvalstīm būtu jāturpina arī 
konverģēšana.

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem saskaņā ar Eiropas Pamattiesību 
hartu, vairs nav pamatoti maksāt lauksaimniekiem par lauksaimniecisku darbību, atsaucei 
izmantojot 2000.–2002. gadu.

Grozījums Nr. 8

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 
garantiju, kā arī dotāciju un finanšu 
instrumentu apvienojuma izmantošana. 
Dažādās dalībvalstīs finanšu instrumentus 

(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 
garantiju, kā arī dotāciju un finanšu 
instrumentu apvienojuma izmantošana, 
vienlaikus ievērojot piesardzīgas 
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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.

aizņemšanās normas un atturot no 
neilgtspējīgas aizņemšanās. 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.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “lauksaimniecisku darbību” definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un arī kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

a) “lauksaimniecisku darbību” definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības preču 
ražošanu, gan papildus sabiedriskā 
labuma radīšanai un ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanai 
lauksaimniecības platībās un arī kokvilnas 
un īscirtmeta atvasāja audzēšanu, gan 
lauksaimniecības platības uzturēšanu 
stāvoklī, kas ir piemērots noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai bez īpašām 
sagatavošanas darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

Pamatojums

Lauksaimnieciskā izlaide ir daudz plašāka par preču ražošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus un ilggadīgos zālājus. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi” un 
“ilggadīgie zālāji” dalībvalstis sīkāk 
precizē pēc šādas sistēmas:

b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus, ilggadīgos zālājus un 
agromežsaimniecības sistēmas. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi”, 
“ilggadīgie zālāji” un 
“agromežsaimniecības sistēmas” 
dalībvalstis sīkāk precizē pēc šādas 
sistēmas:

Pamatojums

Agromežsaimniecība ir jāiekļauj lauksaimniecības politikā un jānostāda vienlīdzīgā situācijā 
ar citiem zemes izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūraugi, 
ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, un kas 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un atkārtoti dod ražu, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

ii) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūraugi, 
ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, un kas 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un atkārtoti dod ražu, tostarp 
agromežsaimniecības sistēmas, 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles vai 
citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Tur var augt arī citi augi, 

iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles vai 
citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija 
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piemēram, krūmi un/vai koki, kurus var 
noganīt vai izmantot dzīvnieku barības 
ieguvei;

būtu jāformulē tā, lai dalībvalstis varētu 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
platības, kurās aug ne tikai zāle vai citi 
lopbarības zālaugi, kurus var noganīt vai 
izmantot dzīvnieku barības ieguvei, bet arī 
zālaugu platības apputeksnētājiem 
neatkarīgi no tā, vai šādas platības tiek 
vai netiek izmantotas faktiskai ražošanai;

Pamatojums

Ilggadīgo ganību definīcijai jābūt pietiekami plašai, ietverot atšķirīgo situāciju un lopbarības 
platības dažādus izmantošanas veidus dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii a) agromežsaimniecības sistēmas; 
zemes izmantošanas sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti paralēli lauksaimnieciskai 
darbībai vienā un tajā pašā zemē;

Pamatojums

Agromežsaimniecība ir jāiekļauj lauksaimniecības politikā un jānostāda vienlīdzīgā situācijā 
ar citiem zemes izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 14

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.

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, 
Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 7/201 
I pielikumā sniegtās piezīmes un 
vajadzības gadījumā pievienotu jaunus 
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rādītājus.

Pamatojums

Kā norādījusi Revīzijas palāta, Komisijas priekšlikumā nav iekļauti efektīvai darbības 
rezultātu sistēmai nepieciešamie elementi un jo īpaši konsekvents izlaides, rezultātu un 
ietekmes rādītāju kopums.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f a) agromežsaimniecības 
paraugprakses izmantošanu gan 
lauksaimniecības, gan meža zemē;

Pamatojums

Agromežsaimniecības praksei ir daudz priekšrocību attiecībā uz vidi, turklāt tā uzlabo lauku 
saimniecību izturētspēju.

Grozījums Nr. 16

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

Pamatojums

Pakāpeniski samazinot/nosakot maksimālo apjomu tiešo maksājumu summai, tiek radīts 
dīvains stimuls, kas neatbalsta saimniecību strukturālo attīstību. Tādu tiešo maksājumu 
pakāpeniski samazināšana, kas pārsniedz 60 000 EUR, ietekmētu ne tikai ārkārtīgi lielas 
saimniecības, bet arī vidējas saimniecības, kuras tāpat ir centušās investēt līdzekļus un 
paplašināties. Ja noteiktu 15. pantā ierosināto maksimālo apjomu, tas varētu radīt arī stimulu 
sadalīt saimniecības veidā, kuru nevar uzskatīt par atbilstošu. Algu un ar to saistīto iemaksu 
aprēķināšana radītu administratīvu slogu gan lauksaimniekam, gan dalībvalstij. 
Nepieciešams vienkāršot.
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Grozījums Nr. 17

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

Pamatojums

Pakāpeniski samazinot/nosakot maksimālo apjomu tiešo maksājumu summai, tiek radīts 
dīvains stimuls, kas neatbalsta saimniecību strukturālo attīstību. Tādu tiešo maksājumu 
pakāpeniski samazināšana, kas pārsniedz 60 000 EUR, ietekmētu ne tikai ārkārtīgi lielas 
saimniecības, bet arī vidējas saimniecības, kuras tāpat ir centušās investēt līdzekļus un 
paplašināties. Ja noteiktu 15. pantā ierosināto maksimālo apjomu, tas varētu radīt arī stimulu 
sadalīt saimniecības veidā, kuru nevar uzskatīt par atbilstošu. Algu un ar to saistīto iemaksu 
aprēķināšana radītu administratīvu slogu gan lauksaimniekam, gan dalībvalstij. 
Nepieciešams vienkāršot.

Grozījums Nr. 18

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

Pamatojums

Pakāpeniski samazinot/nosakot maksimālo apjomu tiešo maksājumu summai, tiek radīts 
dīvains stimuls, kas neatbalsta saimniecību strukturālo attīstību. Tādu tiešo maksājumu 
pakāpeniski samazināšana, kas pārsniedz 60 000 EUR, ietekmētu ne tikai ārkārtīgi lielas 
saimniecības, bet arī vidējas saimniecības, kuras tāpat ir centušās investēt līdzekļus un 
paplašināties. Ja noteiktu 15. pantā ierosināto maksimālo apjomu, tas varētu radīt arī stimulu 
sadalīt saimniecības veidā, kuru nevar uzskatīt par atbilstošu. Algu un ar to saistīto iemaksu 
aprēķināšana radītu administratīvu slogu gan lauksaimniekam, gan dalībvalstij. 
Nepieciešams vienkāršot.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Pakāpeniski samazinot/nosakot maksimālo apjomu tiešo maksājumu summai, tiek radīts 
dīvains stimuls, kas neatbalsta saimniecību strukturālo attīstību. Tādu tiešo maksājumu 
pakāpeniski samazināšana, kas pārsniedz 60 000 EUR, ietekmētu ne tikai ārkārtīgi lielas 
saimniecības, bet arī vidējas saimniecības, kuras tāpat ir centušās investēt līdzekļus un 
paplašināties. Ja noteiktu 15. pantā ierosināto maksimālo apjomu, tas varētu radīt arī stimulu 
sadalīt saimniecības veidā, kuru nevar uzskatīt par atbilstošu. Algu un ar to saistīto iemaksu 
aprēķināšana radītu administratīvu slogu gan lauksaimniekam, gan dalībvalstij. 
Nepieciešams vienkāršot.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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 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.
Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
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dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu attiecībā uz tiešo maksājumu 
maksimuma noteikšanu un pārdali, taču pauž bažas, ka iespēja atskaitīt algu izmaksas — 
tostarp neapmaksātā darbaspēka izmaksas — no tiešajiem maksājumiem, pēc kuriem nosaka 
maksimumu, ierobežotu šā pasākuma ietekmi.

Nav pamatoti kompensēt atalgojumu pirms maksimālā apjoma noteikšanas, jo pašreizējie 
maksājumi ir saistīti ar vēsturisko darbību, kurai nav nekādas saistības ar pašreizējo 
lauksaimniecisko darbību.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas galvenokārt 
izlieto ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam un 
pēc tam – citām atsaistīto tiešo 
maksājumu intervencēm.

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas izlieto ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam.

Pamatojums

Rezultātam, kas iegūts, ierobežojot I pīlāru, būtu jāpaliek I pīlārā, lai to varētu izmantot kā 
pārdalošo maksājumu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
26. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis apkopo ticamus un 
salīdzināmus statistikas datus par lauku 
saimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem 
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un ņem vērā ārpus lauksaimnieciskās 
darbības gūtos ienākumu avotus;

Pamatojums

Kā norādījusi Eiropas Revīzijas palāta, dati, kas publicēti par lauksaimnieku ienākumiem, 
nav pietiekami, “lai apgalvotu, ka lauku mājsaimniecībām kopumā ir vajadzīgs nozīmīgs 
atbalsts pietiekami augsta dzīves līmeņa sasniegšanai”.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis paredz ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunpienācējiem, un 
to dara saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pildot 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos” un 
pienākumu vismaz 2 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis var paredzēt 
ienākumu papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
un kuri ir tiesīgi saņemt 17. pantā minēto 
ienākumu pamatatbalstu.

2. Pildot 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos” un 
pienākumu vismaz 2 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis paredz ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
un kuri ir tiesīgi saņemt 17. pantā minēto 
ienākumu pamatatbalstu.
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Pamatojums

Kā norādījusi Revīzijas palāta, dalībvalstij nav iespēju konstatēt, ka turpmāki centieni 
paaudžu nomaiņas veicināšanai nav vajadzīgi.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) maksājumus, kuri papildina šīs 
iedaļas 2. apakšiedaļā noteikto ienākumu 
pamatatbalstu,  vai

a) maksājumus, kuri papildina šīs 
iedaļas 2. apakšiedaļā noteikto ienākumu 
pamatatbalstu,

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) integrētā ražošana; d) agromežsaimniecības un 
integrētās ražošanas sistēmas;

Pamatojums

Integrētās ražošanas sistēmā agromežsaimniecībai ir daudzi ieguvumi.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) augļu un dārzeņu produkcijas 
transportēšanas un uzglabāšanas ilgtspēju 
un efektivitāti palielinoša rīcība;

k) augļu un dārzeņu produkcijas 
transportēšanas un uzglabāšanas ilgtspēju 
un efektivitāti palielinoša rīcība, veicinot 
īsas piegādes ķēdes;

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) darbības, ar ko paplašina zālaugu 
platības apputeksnētājiem;

Pamatojums

Apputeksnētājiem ir izšķirīga nozīme lauksaimniecībā, un tie pašlaik ir apdraudēti.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par to, kāda ir bišu saimes definīcija 
un kā aprēķināms bišu saimju skaits;

b) par to, kāda ir bišu saimes definīcija 
un kā aprēķināms bišu saimju skaits, ko 
uzskata par ekvivalentu lauksaimniecības 
dzīvnieku vienībai;

Pamatojums

Jāievieš pasākumi biškopības atbalstam un kvantificēšanai.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
izturētspēju pret kaitīgajiem organismiem 
nodrošinošus un videi nekaitīgus 
audzēšanas un ražošanas paņēmienus un 
metodes, blakusproduktu un atkritumu 
izmantošanu un pārvaldīšanu videi 
nekaitīgā veidā, dabas resursu ilgtspējīgu 

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
izturētspēju pret kaitīgajiem organismiem 
nodrošinošus un videi nekaitīgus 
audzēšanas paņēmienus, arī āboliņa un 
citu slāpekli piesaistošu kultūraugu 
ieviešanu, ražošanas paņēmienus un 
metodes, blakusproduktu un atkritumu 
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izmantošanu un jo īpaši ūdens, augsnes un 
citu dabas resursu aizsardzību;

izmantošanu un pārvaldīšanu videi 
nekaitīgā veidā, vienlaikus ievērojot 
“tuvuma principu”, dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un jo īpaši ūdens, 
augsnes un citu dabas resursu aizsardzību;

Pamatojums

Slāpekli piesaistošiem kultūraugiem ir daudz priekšrocību, turklāt tie ļauj samazināt mākslīgā 
slāpekļa lietošanu un uzlabot augsnes struktūru.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem likt lietā krīžu 
novēršanas un riska pārvaldības 
instrumentus, lai novērstu un risinātu 
39. panta f) punktā minēto citu produktu 
nozares vai nozaru tirgus krīzes.

h) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem likt lietā proaktīvas 
riska mazināšanas un riska novēršanas 
stratēģijas apvienojumā ar riska 
pārvaldības instrumentiem, lai novērstu un 
risinātu 39. panta f) punktā minēto citu 
produktu nozares vai nozaru tirgus krīzes.

Pamatojums

Riska mazināšana un novēršana lauksaimniekam var izmaksāt mazāk, ja tā būs līdzvērtīga 
riska pārvaldībai.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) augsnes saglabāšana, tostarp 
augsnes oglekļa krājumu vairošana,

i) augsnes saglabāšana un augsnes 
auglības un struktūras atjaunošana, 
tostarp augsnes oglekļa krājumu piesaistes 
spēju vairošana,
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Pamatojums

Pienācīga augsnes struktūra rada labāku augsnes auglību, kas samazina nepieciešamību pēc 
mākslīgiem mēslošanas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidiskās, klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības;

a) veicināt vides ilgtspējas, klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām pasākumus, arī 
mitrāju un organiskās augsnes pienācīgas 
aizsardzības pasākumus līdz ar citām 
pārvaldības saistībām, kas ir labvēlīgas 
videi;

Pamatojums

Svarīgi ir veicināt vides aizsardzību un nodrošināt pienācīgu atbalstu vides aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām, arī no 
Direktīvas 92/43/EEK un Direktīvas 
2009/147/EK īstenošanas;

Pamatojums

Ir svarīgi ievērot saistošos pienākumus, kas noteikti Putnu direktīvā un Dzīvotņu direktīvā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
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64. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) riska pārvaldības instrumenti; f) riska mazināšanas, novēršanas un 
pārvaldības instrumenti;

Pamatojums

Riska mazināšana un novēršana lauksaimniekam var izmaksāt mazāk, ja tā būs līdzvērtīga 
riska pārvaldībai.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt vidisku, 
klimatisku un citu pārvaldības saistību 
maksājumus, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt 
maksājumus, ar ko stimulētu vidiski 
ilgtspējīgu praksi, pasākumus saistībā ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām un citas videi labvēlīgas 
pārvaldības saistības, un to dara saskaņā ar 
šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

Pamatojums

Jāstimulē pasākumi, kuru īstenošana ietekmē lauksaimnieku izmaksas.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
65. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis saņēmējiem kompensē 
minēto saistību pildīšanas rezultātā radušās 
izmaksas un negūtos ienākumus. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījuma izmaksas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis atbalstu var piešķirt 

6. Dalībvalstis saņēmējiem kompensē 
minēto saistību pildīšanas rezultātā radušās 
izmaksas un negūtos ienākumus. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījuma izmaksas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis var piešķirt avansa 
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kā vienotas likmes maksājumu vai kā 
vienreizēju maksājumu par vienību. 
Maksājumus piešķir reizi gadā.

maksājumus, ar ko stimulētu inovatīvu 
pasākumu ieviešanu, un atbalstu var 
piešķirt kā vienotas likmes maksājumu vai 
kā vienreizēju maksājumu par vienību. 
Maksājumus piešķir reizi gadā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
65. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
par apņemšanos pāriet uz Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu un par meža 
vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
par apņemšanos pāriet uz Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu, ierīkot un 
atjaunot agromežsaimniecības sistēmas, 
un par meža vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.

Pamatojums

JRC un citi pētījumi ir parādījuši, ka agromežsaimniecībai ir augsta vidiskā un klimata 
pārmaiņu mazināšanas vērtība, un tās nozīme ir uzsvērta 5., 38., 39. un 41. apsvērumā. 
Tomēr jēdziens “agromežsaimniecība” nav konkrēti minēts nevienā pantā. Šā panta 
formulējums ir tieši pārņemts no 39. apsvēruma.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības dabiskajiem 
vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem.

3. Ja dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā konstatē atšķirīgus 
ierobežojumu līmeņus, tās var nolemt 
saņēmējiem piešķiramo atbalsta summu 
par hektāru diferencēt; kompensācijai 
jābūt proporcionālai konstatēto 
ierobežojumu smagumam. Šā veida 
intervencē dalībvalstis maksājumus drīkst 
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piešķirt tikai tādēļ, lai saņēmējiem pilnībā 
vai daļēji kompensētu papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus saistībā ar attiecīgās 
platības dabiskajiem vai citiem 
platībatkarīgajiem ierobežojumiem. 
Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie 
aprēķini ir atbilstīgi, pareizi un noteikti 
iepriekš, pamatojoties uz taisnīgu, 
objektīvu un verificējamu aprēķina 
metodi. 

Pamatojums

Atšķirīgajos maksājumu līmeņos vai grupās būtu jāatspoguļo konstatēto trūkumu vai 
ierobežojumu pakāpe, un to aprēķināšanas metodikai vajadzētu būt skaidrai un pārredzamai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus attiecībā 
uz dabiskiem vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem aprēķina, salīdzinot ar 
platībām, kurās dabisku vai citu 
platībatkarīgu ierobežojumu nav.

4. Šā panta 3. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus attiecībā 
uz dabiskiem vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem aprēķina, salīdzinot ar 
platībām, kurās dabisku vai citu 
platībatkarīgu ierobežojumu nav, 
izmantojot pārredzamu, atbilstīgu un 
verificējamu aprēķina metodi.

Pamatojums

Maksājumu līmeņu aprēķiniem jābūt skaidriem, pārredzamiem un verificējamiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 

a) ar 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
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saistītā apmežošana un neienesīgās 
investīcijas;

saistītā agromežsaimniecības sistēmu 
ierīkošana, apmežošana un neienesīgās 
investīcijas;

Pamatojums

Agromežsaimniecības sistēmas sniedz lielu labumu videi un palielina lauku saimniecību 
izturētspēju. Agromežsaimniecības platību izveide un uzturēšana nav apmežošana, jo zeme 
IAKS/ZGIS sistēmā parasti tiek saglabāta kā lauksaimniecības zeme. Izmaksas, kas saistītas 
ar atsevišķu koku aizsardzību pret dzīvniekiem, var būt augstas, un agromežsaimniecības 
iekļaušana šajā pantā ļauj saņemt atbalstu par attiecināmajām izmaksām 100 % apmērā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir atbalstu par 
riska pārvaldības instrumentiem, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

1. dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
riska pārvaldības instrumentiem, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā, un papildus tam 
jāatbalsta un jāveicina riska mazināšanas 
stratēģijas, lai palielinātu saimniecību 
izturētspēju un samazinātu ienākumu 
nestabilitātes radīto ietekmi.

Pamatojums

Būtu jāveicina riska mazināšana un krīzes situāciju novēršana, un tai vajadzētu būt 
līdzvērtīgai riska pārvaldībai.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
70. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a a) finansiālas iemaksas pasākumiem, 
kas palielina lauku saimniecību 
izturētspēju, arī (bet ne tikai) kultūraugu 
dažādošanas stratēģijām un 
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agromežsaimniecības sistēmām;

Pamatojums

Agromežsaimniecības sistēmas un kultūraugu dažādošanas stratēģijas var palielināt lauku 
saimniecību izturētspēju.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
lauksaimniecisku, mežsaimniecisku un 
lauku darījumdarbības zināšanu apmaiņu 
un informēšanu, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
lauksaimniecisku, agromežsaimniecisku 
un lauku darījumdarbības zināšanu 
apmaiņu un informēšanu, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt atlases kritērijus 
nepiemērot investīciju intervencēm, kuras 
ir nepārprotami orientētas uz vidiskiem 
mērķiem vai tiek īstenotas saistībā ar 
atjaunošanas darbībām.

Turklāt dalībvalstis atlases kritērijus 
piemēro tām investīciju intervencēm, kuras 
ir nepārprotami orientētas uz vidiskiem 
mērķiem vai tiek īstenotas saistībā ar 
atjaunošanas darbībām.

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, vienmēr jāpiemēro vidiskie atlases 
kritēriji.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
73. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības, kuras ir fiziski pabeigtas 
vai pilnībā īstenotas, pirms vadošajai 
iestādei iesniedz pieteikumu par 
finansējuma saņemšanu saskaņā ar KLP 
stratēģisko plānu, neatkarīgi no tā, vai visi 
saistītie maksājumi jau ir izdarīti, atbalstam 
atlasītas netiek.

5. Darbības, kuras ir sāktas, pirms 
vadošajai iestādei iesniedz pieteikumu par 
finansējuma saņemšanu saskaņā ar KLP 
stratēģisko plānu, neatkarīgi no tā, vai visi 
saistītie maksājumi jau ir izdarīti, atbalstam 
atlasītas netiek.

Pamatojums

Atšķirībā no pašreizējā perioda ar šo priekšlikumu ļautu finansēt projektus, kas sākti pirms 
pieteikuma iesniegšanas datuma. Tas varētu palielināt liekās palīdzības efektu.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 40 % attiecībā uz izdevumiem par 
ilgtspēju sekmējošo ienākumu 
pamatatbalstu un ienākumu 
papildatbalstu, kas minēts III sadaļas 
II nodaļas II iedaļas attiecīgi 2. un 
3. apakšiedaļā;

a) 100 % attiecībā uz tiešo 
maksājumu atbalstu jomās, kurās 
lauksaimnieki faktiski piemēro klimata 
pārmaiņas mazinošu praksi;

Pamatojums

Tā vietā, lai izmantotu 40 % svērumu visam tiešo maksājumu atbalstam — ko Revīzijas palāta 
uzskata par nereālu, — ticamāks veids, kā novērtēt ieguldījumu, būtu šo svērumu izmantot 
tikai attiecībā uz tiešo maksājumu tajās atbalstu jomās, kurās lauksaimnieki faktiski piemēro 
klimata pārmaiņas mazinošu praksi (piemēram, mitrāju un kūdrāju aizsardzība).

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mērķrādītājus par katru attiecīgo 
(kopīgo un vajadzības gadījumā KLP 

a) pamatscenāriju un mērķrādītājus 
par katru (kopīgo KLP stratēģiskajā plānā 
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stratēģiskajā plānā noteikto) konkrēto 
rezultāta rādītāju un saistīto starpposma 
mērķrādītāju. Šo mērķrādītāju vērtību 
pamato, ņemot vērā 96. pantā minēto 
vajadzību novērtējumu. Mērķrādītāji, kuri 
attiecas uz 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem mērķiem, 
izriet no šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā sniegtajiem skaidrojumiem;

noteikto) konkrēto rezultāta un ietekmes 
rādītāju un saistīto starpposma 
mērķrādītāju. Šo mērķrādītāju vērtību 
pamato, ņemot vērā 96. pantā minēto 
vajadzību novērtējumu. Mērķrādītāji, kuri 
attiecas uz 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem mērķiem, 
izriet no šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā sniegtajiem skaidrojumiem;

Pamatojums

Lai Komisija varētu novērtēt mērķu vērienīgumu, dalībvalstīm būtu jānorāda pamatscenārijs. 
Komisija šos mērķus un to pamatojumu novērtēs KLP stratēģisko plānu apstiprināšanas 
gaitā.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus par 
veikuma satvara saturu. Šajos aktos ietver 
sarakstu, kurā uzskaitīti konteksta un citi 
rādītāji, kas vajadzīgi atbilstīgai 
rīcībpolitikas uzraudzīšanai un 
izvērtēšanai, rādītāju aprēķināšanas metode 
un noteikumi, lai garantētu dalībvalstu 
ievākto datu precizitāti un ticamību. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 139. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Revīzijas palātu pieņem īstenošanas aktus 
par veikuma satvara saturu. Šajos aktos 
ietver sarakstu, kurā uzskaitīti konteksta un 
citi rādītāji, kas vajadzīgi atbilstīgai 
rīcībpolitikas uzraudzīšanai un 
izvērtēšanai, rādītāju aprēķināšanas metode 
un noteikumi, lai garantētu dalībvalstu 
ievākto datu precizitāti un ticamību. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 139. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Pamatojums

Kā norādījusi Revīzijas palāta, Komisijas priekšlikumā nav iekļauti efektīvai darbības 
rezultātu sistēmai nepieciešamie elementi un jo īpaši konsekvents izlaides, rezultātu un 
ietekmes rādītāju kopums.



PE631.922v02-00 28/29 AD\1175355LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums, 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)

Atsauces COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
11.6.2018

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT
11.6.2018

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Joachim Zeller
5.7.2018

Pieņemšanas datums 29.1.2019

Galīgais balsojums +:
–:
0:

17
1
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan 
Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, 
Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek 
Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin



AD\1175355LV.docx 29/29 PE631.922v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17 +

ALDE Nedzhmi Ali

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

PPE Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia 
Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, 
Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand

1 -

EFDD Jonathan Bullock

1 0

ENF Jean-François Jalkh

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


