
AD\1176613LV.docx PE629.646v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Attīstības komiteja

2018/0216(COD)

12.2.2019

ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus 
finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Maria Heubuch



PE629.646v02-00 2/56 AD\1176613LV.docx

LV

PA_Legam



AD\1176613LV.docx 3/56 PE629.646v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

ES pienākums ievērot politikas saskaņotību attīstībai ir kodificēts Lisabonas līguma 
208. pantā, kur ES ir apņēmusies attīstības mērķus ievērot visās politikas jomās, kas, ļoti 
iespējams, varētu iespaidot jaunattīstības valstis, un izvairīties no politikas pretrunām. ES 
attīstības sadarbības prioritātes ietver uzturdrošību un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Attiecīgais 
ES politikas satvars1 (2010) uzsver, cik svarīga politikas saskaņotība attīstībai (PCD) ir 
pasaules uzturdrošībai, un īpaši izceļ ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).  Kaut arī 
KLP nesaskaņotība ar attīstības mērķiem gadu gaitā ir mazinājusies, sevišķi kopš PTO līgums 
par lauksaimniecību uzlika ES pienākumu samazināt tirdzniecību kropļojošu publiskā sektora 
atbalstu lauksaimniecībai un pakāpeniski izbeigt eksporta subsīdijas, nesaskaņotības 
problēmas vēl nav pilnībā novērstas: 

 lauksaimniecības produktu subsīdijas Savienībā, kuras izraisa konkrētu preču lielāku 
eksportu uz jaunattīstības valstīm vai lielāku importu no tām (piemēram, brīvprātīgs 
saistītais atbalsts produktiem, kas tiek uzskatīti par sensitīviem, jaunattīstības valstīm);

 tirgus atbalsta pasākumi, kas izraisa konkrētu preču lielāku eksportu uz jaunattīstības 
valstīm (piemēram, vājpiena pulvera glabāšanas atbalsts ES — pārprodukcijas dēļ tas tiek 
eksportēts uz jaunattīstības valstīm par ārkārtīgi zemām cenām);

 negatīva klimatiskā ietekme vai resursietilpīga lauksaimnieciskā ražošana (piemēram, ES 
lopkopības nozares siltumnīcefekta gāzu emisijas saasina klimata pārmaiņas un mazina 
ražu tropu un subtropu reģionos). 

Šī regula nosaka KLP mērķus un instrumentus, ierosinot jaunu “īstenošanas modeli”, kas 
palielina ES dalībvalstu lomu KLP veidošanā. Būtisku izmaiņu ir maz — vien paplašinātas 
iespējas mazināt vērienu, jo dalībvalstis noteiks pašas savus konkrētus mērķrādītājus. 
Referente pauž nožēlu par to, ka leģislatīvā akta priekšlikumā par KLP nav ievērots 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam aicinājums būtiskā mērā pāriet uz ilgtspējīgas 
pārtikas ražošanas sistēmām, no patērīgas, resursietilpīgas lauksaimniecības līdz 2030. gadam 
pārslēdzoties uz agroekoloģisku lauksaimniecību.

Priekšlikuma analīze liecina, ka politikai pēc 2021. gada joprojām būs negatīva papildu 
ietekme uz attīstību, jo Komisijas priekšlikums neparedz sevišķas izmaiņas salīdzinājumā ar 
KLP saturu: 

 Komisijas priekšlikumu papildina ietekmes novērtējums ar īsu nodaļu par PCD, kas 
nepārliecina referenti, ka ir ievērots LESD noteiktais pienākums: par tirdzniecību 
novērtējumā teikts, ka “pašlaik vairāk nekā 90 % tiešā atbalsta nekropļo tirdzniecību”, 
tādējādi atzīstot, ka nedaudz mazāk nekā 10 % tiešā atbalsta tirdzniecību kropļo; 

 teksts par tirgus atbalsta pasākumu izmantošanu izņēmuma kārtā ir ļoti īss un nesatur 
attīstības ietekmējuma analīzi. Iespējamā KLP negatīvā klimatiskā ietekme uz attīstību 
nav minēta nemaz, lai gan 11 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām ir no lauksaimniecības.

Tā kā regulas projekts nedara zināmu, kā ES un tās dalībvalstis nodrošinās PCD vai uzraudzīs 
KLP ietekmi uz attīstību, referente ierosina to grozīt šādi:

1 Eiropas Komisija, Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “ES politikas programma 
jaunattīstības valstu atbalstīšanai, risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītās problēmas”. COM(2010) 127 galīgā 
redakcija. Brisele, EK, 2010. gada 31. marts.



PE629.646v02-00 4/56 AD\1176613LV.docx

LV

  paredzēt stingrāku apņemšanos attiecībā uz PCD kā konkrētu mērķi un pievienot nodaļu 
par attīstību;

 paredzēt uzraudzīt KLP ietekmi uz attīstību, paplašinot uzraudzības satvaru un ieviešot 
sūdzību mehānismu; 

 paredzēt nodrošināt, ka subsīdijas, tostarp saistītais ienākumu atbalsts, nav kaitējošas, 
ieviešot virkni garantiju;

 noteikt minimālos vides standartus, kas jāievēro tiešo maksājumu saņēmējiem;   
 paplašināt atbalstu pākšaugu audzēšanai, lai samazinātu sojas importu lopbarības 

vajadzībām;
 ierobežot negatīvās ekoloģiskās un klimatiskās sekas; uzlabot klimata pasākumu 

izdevumu līdzsekošanu.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 
43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu, 43. panta 
2. punktu un 208. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīta kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) nākotnes problemātika, 
mērķi un virzieni pēc 2020. gada. Minētie 

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīta kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) un uzturdrošības nākotnes 
problemātika, mērķi un virzieni pēc 
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mērķi ietver arī to, ka KLP vairāk 
jāorientējas uz konkrētiem rezultātiem, 
jāveicina lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizēšanās un ilgtspēja, tostarp 
ekonomiskā, sociālā, vidiskā un klimatiskā 
ilgtspēja, un jāpalīdz mazināt ar Savienības 
tiesību aktiem saistīto administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem.

2020. gada. Minētie mērķi ietver arī to, ka 
KLP vairāk jāorientējas uz konkrētiem 
rezultātiem, jāražo veselīga pārtika, 
jāveicina lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizēšanās un ilgtspēja, tostarp 
ekonomiskā, sociālā, vidiskā un klimatiskā 
ilgtspēja, jāmazina attīstības plaisa starp 
dažādiem apvidiem un jāpalīdz mazināt ar 
Savienības tiesību aktiem saistīto 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem. 
Mīnētajā paziņojumā uzsvērta arī KLP 
globālā dimensija un izklāstīta Savienības 
apņemšanās uzlabot politikas saskaņotību 
ilgtspējīgai attīstībai (PSIA).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai pievērstos KLP globālajai 
dimensijai un ietekmei, Komisijai būtu 
jānodrošina saskaņotība ar citām 
Savienības ārējām rīcībpolitikām un 
instrumentiem un jānodrošina to 
nepārtrauktība, jo īpaši attīstības 
sadarbības un tirdzniecības jomā. Lai 
ievērotu Savienības saistības nodrošināt 
attīstības politikas saskaņotību, 
lauksaimniecības rīcībpolitiku izstrādē 
būtu jāņem vērā attīstības mērķi un 
principi, jo īpaši nolūkā panākt, ka tie 
atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
Parīzes nolīgumam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē (2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
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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.

uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem, tādiem kā aizvien lielākā 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
koncentrācija, 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, tostarp Ilgtspējīgas 
attīstības programmas 2030. gadam un 
Parīzes nolīguma mērķu, sasniegšanā. To 
var panākt tikai tad, ja izvirzīti vērienīgi 
mērķrādītāji un ieviesta uzraudzības 
sistēma nolūkā nodrošināt, ka KLP 
veicina vides, bioloģiskās daudzveidības, 
dzīvnieku labturības un sociālā 
taisnīguma aizsardzību Savienības un 
pasaules līmenī.

Grozījums Nr. 5

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 

(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 nolūkā sasniegt IAM. 
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un lauku apvidos. Šajā kontekstā papildus 2. mērķim (bada 
izskaušana) īpaši svarīgi ir arī citi mērķi, 
tādi kā 5. mērķis (dzimumu līdztiesība), 
12. mērķis (atbildīga ražošana un 
patēriņš), 13. mērķis (klimata politika) un 
15. mērķis (dzīvība uz zemes). Lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību, attiecīgā 
gadījumā Savienības attīstības sadarbības 
ietvaros ar pētniecības un inovācijas 
rezultātiem būtu jāiepazīstina 
jaunattīstības valstis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā nospraustos KLP mērķus un 
nodrošinātu to, ka Savienība pienācīgi 
stājas pretī tās nesenākajiem 
izaicinājumiem, ir lietderīgi izvirzīt 
vispārīgu mērķu kopumu, kas atspoguļotu 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne” doto ievirzi. Turpinājumā 
Savienības līmenī būtu jānosaka konkrētu 
mērķu kopums, un dalībvalstīm tie būtu 
jāpiemēro savos KLP stratēģiskajos plānos. 
Ar šiem konkrētajiem mērķiem, kuri 
nodrošina attīstības ilgtspējīguma dažādo 
dimensiju līdzsvaru un ir saskaņā ar 
ietekmes novērtējumu, KLP vispārīgie 
mērķi būtu jāpārtulko konkrētākās 
prioritātēs, kurās ņemti vērā attiecīgie 
Savienības tiesību akti, jo īpaši klimata. 
enerģētikas un vides jomā.

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā nospraustos KLP mērķus un 
nodrošinātu to, ka Savienība pienācīgi 
stājas pretī tās nesenākajiem 
izaicinājumiem, ir lietderīgi izvirzīt 
vispārīgu mērķu kopumu, kas atspoguļotu 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne” doto ievirzi. Turpinājumā 
Savienības līmenī būtu jānosaka konkrētu 
mērķu kopums, un dalībvalstīm tie būtu 
jāpiemēro savos KLP stratēģiskajos plānos. 
Šie konkrētie mērķi būtu jāsasniedz 
ilgtspējīguma dažādās dimensijās, 
vienlaikus vispārīgos KLP mērķus 
integrējot konkrētākās prioritātēs un 
ņemot vērā attiecīgos Savienības tiesību 
aktus, jo īpaši klimata, enerģētikas un 
vides jomā.

Grozījums Nr. 7

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

(11a) Tā kā Savienība ir liela 
eksportētāja un importētāja, KLP ir 
svarīga gan vietējos, gan starptautiskos 
lauksaimniecības tirgos, un līdz ar to tiek 
ietekmēta mazo lauksaimnieku iztika un 
lauku kopienu un ekosistēmu izturētspēja.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Saskaņā ar Paziņojumu “Pārtikas 
un lauksaimniecības nākotne” KLP būtu 
jāņem vērā Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 3. un 21. pants un LESD 
208. pants. Nodrošinot politikas 
saskaņotību attīstībai (PSA), ir jāievēro 
princips “nedarīt pāri”, nepieļaujot 
negatīvu blakus ietekmi (piemēram, 
atmežošanu vai nelabvēlīgu dempingu), 
Eiropas Konsenss par attīstību un tajā 
paustās saistības sasniegt Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam 
nospraustos mērķus, kā arī tiesības uz 
attīstību, kā definēts Deklarācijā par 
tiesībām uz attīstību1a.
__________________
1a Pieņemta ar Ģenerālās asamblejas 
1986. gada 4. decembra Rezolūciju 
Nr. 41/128.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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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 ražotu veselīgāku pārtiku, jo 
īpaši pakāpeniski atsakoties no pesticīdu 
izmantošanas lauksaimniecībā, 
samazinātu nabadzību, spētu atbilst 
Savienības lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un pārtikas sistēmu 
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
gudrākai, modernākai un ilgtspējīgākai un, 
ieguldot spēkus tehnoloģiju izstrādē, 
digitalizācijā un agroekoloģiskā praksē, 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, kā arī 
radot iespējas lauksaimniekiem 
apmainīties ar informāciju, no kā iegūtu 
lauku kopienas un lauksaimniecības 
nozare visā pasaulē, būtu jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas. KLP 
būtu jāiekļauj dzimumu perspektīva un jo 
īpaši pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana 
sievietēm, un dalībvalstīm stratēģiskajā 
plānā būtu jāiestrādā apakšprogrammas 
lauksaimniecībā nodarbināto sieviešu 
atbalstam, ar ko viņas apmācītu izmantot 
finanšu instrumentus un uzlabotu viņu 
zināšanas un prasmes.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar KLP īstenošanas modeli 
Savienībai būtu jānosprauž Savienības 
mērķi un jānosaka intervenču veidi, kā arī 
dalībvalstīm piemērojamās Savienības 
pamatprasības, bet dalībvalstīm šis 
Savienības satvars būtu jāpārveido atbalsta 
kārtībā, kuru piemēro saņēmējiem. Šajā 
kontekstā dalībvalstīm būtu jārīkojas 
saskaņā ar Pamattiesību hartu un 
vispārējiem Savienības tiesību principiem 
un jānodrošina, lai to tiesiskais regulējums 
par Savienības atbalsta piešķiršanu 

(13) Saskaņā ar KLP īstenošanas modeli 
Savienībai būtu jānosprauž Savienības 
mērķi un jānosaka intervenču veidi, kā arī 
dalībvalstīm piemērojamās Savienības 
pamatprasības, bet dalībvalstīm šis 
Savienības satvars būtu jāpārveido atbalsta 
kārtībā, kuru piemēro saņēmējiem. Šajā 
kontekstā dalībvalstīm būtu jārīkojas 
saskaņā ar Pamattiesību hartu, vispārējiem 
Savienības tiesību principiem, Savienības 
pienākumu nodrošināt politikas 
saskaņotību attīstībai KLP atbalsta 
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saņēmējiem pamatotos uz KLP stratēģisko 
plānu un būtu saskaņā ar šīs regulas un 
[HzR] principiem un prasībām.

instrumentu izmantošanā un Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un 
jānodrošina, lai to tiesiskais regulējums par 
Savienības atbalsta piešķiršanu saņēmējiem 
pamatotos uz KLP stratēģisko plānu un 
būtu saskaņā ar šīs regulas un [HzR] 
principiem un prasībām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

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 
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. 
Turklāt ar Savienības investīciju 
stratēģijām būtu jāveicina atbildīgas 
investīcijas ilgtspējīgā lauksaimniecībā, jo 
īpaši attiecībā uz pārstrādi un vērtības 
pievienošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, tirgus riski, klimata pārmaiņas 
un to radīto ekstrēmo laikapstākļu 
notikumu pieaugošais biežums un 
intensitāte, kā arī sanitārās un fitosanitārās 
krīzes var radīt cenu nestabilitātes riskus 
un pastiprināt spiedienu uz ienākumiem. 

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz Eiropas tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, tirgus riski, klimata pārmaiņas 
un to radīto ekstrēmo laikapstākļu 
notikumu pieaugošais biežums un 
intensitāte, kā arī sanitārās un fitosanitārās 
krīzes var radīt cenu nestabilitātes riskus 
un pastiprināt spiedienu uz ienākumiem. 
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Tāpēc, lai arī galīgie atbildīgie par savas 
saimniecības stratēģiju ir paši 
lauksaimnieki, būtu jāizveido stabila 
sistēma, kas nodrošina pienācīgu riska 
pārvaldību. Mērķis ir sagādāt dalībvalstīm 
un lauksaimniekiem iespēju izmantot 
Savienības līmeņa platformu, kas iekārtota 
spēju veidošanai riska pārvaldības jomā un 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus finanšu 
instrumentus, kā arī piekļuvi 
apgrozāmajam kapitālam, apmācībai, 
zināšanu pārnesei un konsultāciju 
pakalpojumiem.

Tāpēc, lai arī galīgie atbildīgie par savas 
saimniecības stratēģiju ir paši 
lauksaimnieki, būtu jāizveido stabila tirgus 
regulēšanas sistēma un jānodrošina 
pienācīgu veselības un klimata riska 
pārvaldība, vienlaikus izvairoties no 
kļūmēm un problēmām, kas radušās no 
citu modeļu piemērošanas visā pasaulē. 
Mērķis ir sagādāt dalībvalstīm un 
lauksaimniekiem iespēju izmantot 
Savienības līmeņa platformu, kas iekārtota 
spēju veidošanai riska pārvaldības jomā un 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus finanšu 
instrumentus, kā arī piekļuvi 
apgrozāmajam kapitālam, apmācībai, 
zināšanu pārnesei un konsultāciju 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Labākai vidrūpei un lielākiem 
klimata darbiem Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu tuvināšanas kontekstā ir 
ļoti augsta prioritāte Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nākotnes ainā. Tāpēc KLP struktūrai būtu 
jāatspoguļo izlēmīgāka virzība uz šo mērķu 
sasniegšanu. Saskaņā ar [jauno] 
īstenošanas modeli vidiskās degradācijas 
un klimata pārmaiņu jomā jārīkojas, 
orientējoties uz rezultātu, un LESD 
11. pants tālab būtu jāuzskata par tādu, kas 
uzliek pienākumu sasniegt rezultātu.

(16) Labākai vidrūpei un lielākiem 
klimata darbiem Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu tuvināšanas kontekstā ir 
ļoti augsta prioritāte Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nākotnes ainā. Tāpēc KLP struktūrai būtu 
jāatspoguļo izlēmīgāka virzība uz šo mērķu 
sasniegšanu un tā būtu jāpaātrina, un 
lauksaimniecība būtu jāpadara par 
spēcīgu atbalsta rīku cīņā pret klimata 
pārmaiņām. Saskaņā ar [jauno] 
īstenošanas modeli vidiskās degradācijas 
un klimata pārmaiņu jomā jārīkojas, 
orientējoties uz rezultātu, un LESD 
11. pants tālab būtu jāuzskata par tādu, kas 
uzliek pienākumu sasniegt rezultātu. 
Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
savienojamības, infrastruktūras un 
pamatpakalpojumu nepietiekamība, kā arī 
jaunatnes aizplūšana, tāpēc ir būtiski 
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nostiprināt šo apvidu sociālekonomisko 
vidi saskaņā ar Korkas 2.0. deklarāciju, 
radot darbvietas, tostarp trešās valstīs tajās 
augošajam iedzīvotāju skaitam, un 
nodrošinot paaudžu maiņu, iedzīvinot šajos 
apvidos Komisijas iniciatīvu par 
nodarbinātību un izaugsmi, veicinot sociālo 
iekļaušanu, paaudžu maiņu un t. s. viedo 
ciematu veidošanos visās Eiropas lauku 
teritorijās. Kā norādīts paziņojumā 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, 
labu izaugsmes un nodarbinātības 
potenciālu lauku apvidiem sola pievienotās 
vērtības veidošanas ķēdes tādās laukiem 
jaunās jomās kā atjaunojamā enerģija, 
jaunietekmes nozare – bioekonomika, 
aprites ekonomika un ekotūrisms. Šajā 
kontekstā finanšu instrumentiem un 
InvestEU garantijas izmantošanai var būt 
būtiska nozīme finansējuma pieejamības 
nodrošināšanā saimniecībām un 
uzņēmumiem un to izaugsmes spējas 
vairošanā. Lauku apvidos potenciāli ir 
iespējams nodarbināt trešo valstu 
valstspiederīgos, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī, un tādējādi veicināt viņu 
sociālo un ekonomisko integrāciju, it 
sevišķi sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju satvarā.

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
savienojamības, infrastruktūras un 
pamatpakalpojumu nepietiekamība, kā arī 
jaunatnes aizplūšana, tāpēc ir būtiski 
nostiprināt šo apvidu sociālekonomisko 
vidi saskaņā ar Korkas 2.0. deklarāciju, 
radot darbvietas un nodrošinot paaudžu 
maiņu, iedzīvinot šajos apvidos Komisijas 
iniciatīvu par nodarbinātību un izaugsmi, 
veicinot sociālo iekļaušanu, paaudžu maiņu 
un t. s. viedo ciematu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Kā norādīts 
paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, labu izaugsmes un 
nodarbinātības potenciālu lauku apvidiem 
sola pievienotās vērtības veidošanas ķēdes 
tādās laukiem jaunās jaunās jomās kā 
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atjaunojamā enerģija, jaunietekmes nozare 
– bioekonomika, aprites ekonomika un 
ekotūrisms. Šajā kontekstā finanšu 
instrumentiem un InvestEU garantijas 
izmantošanai var būt būtiska nozīme 
finansējuma pieejamības nodrošināšanā 
saimniecībām un uzņēmumiem un to 
izaugsmes spējas vairošanā. Lauku apvidos 
potenciāli ir iespējams nodarbināt trešo 
valstu valstspiederīgos, kas likumīgi 
uzturas dalībvalstī, un tādējādi veicināt 
viņu sociālo un ekonomisko integrāciju, it 
sevišķi sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju satvarā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 
laikā iespējama piekļuve pietiekamam 
daudzumam nekaitīga un uzturvielām 
bagāta ēdiena.  Turklāt tai būtu jāpalīdz 
uzlabot Savienības lauksaimniecības spēja 
reaģēt uz jaunām sabiedrības prasībām 
pārtikas un veselības jomā, arī par 
ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, 
veselīgāku uzturu, pārtikas atkritumiem un 
dzīvnieku labturību. KLP arī turpmāk būtu 
jāveicina tādas produkcijas noiets, kurai 
piemīt konkrētas vērtīgas īpašības, un 
vienlaikus jāpalīdz lauksaimniekiem aktīvi 
pielāgot ražošanu tirgus signāliem un 
patērētāju pieprasījumam.

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
Savienības uzturdrošību, kas būtu jāsaprot 
kā jebkurā laikā iespējama piekļuve 
pietiekamam daudzumam nekaitīga un 
uzturvielām bagāta ēdiena, un jāpalielina 
augu proteīna ražošana Savienībā. 
Turklāt tai būtu jāpalīdz uzlabot Savienības 
lauksaimniecības spēja reaģēt uz jaunām 
sabiedrības prasībām pārtikas un veselības 
jomā, arī par ilgtspējīgu lauksaimniecisko 
ražošanu, veselīgāku uzturu, mazākiem 
pārtikas atkritumiem un uzlabotu 
dzīvnieku labturību. KLP arī turpmāk būtu 
jāveicina tādas produkcijas noiets, kurai 
piemīt konkrētas vērtīgas īpašības, un 
vienlaikus jāpalīdz lauksaimniekiem aktīvi 
pielāgot ražošanu tirgus signāliem un 
patērētāju pieprasījumam, kā arī jāpanāk, 
ka zemi var iegādāties par saprātīgu cenu, 
jāmudina jaunos lauksaimniekus uzsākt 
uzņēmējdarbību un jāsekmē īsas piegādes 
ķēdes un vietējais patēriņš. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina finansiāls atbalsts 
lauksaimniekiem, lai viņi iegūtu jaunas 
prasmes, kas vajadzīgas nolūkā pielāgot 
ražošanu mainīgajām patērētāju prasībām 
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un visā pasaulē saglabāt iztikas līdzekļus 
lauku kopienām. Neskarot to, ka KLP ir 
Savienības iekšējā politika, KLP faktiskā 
integrācija pasaules ekonomikā būtu 
jāapsver gan saistībā ar iespējām, gan 
atbildību, ko tā prasa no Savienības un 
tās globālajiem partneriem. Attiecībā uz 
jaunattīstības valstīm politikas 
saskaņotība attīstībai (PSA) būtu 
jānosaka par Savienības un tās 
dalībvalstu vadlīnijām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Apstiprinot apņemšanos sasniegt 
2030. gada programmas ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM) un īstenot Parīzes 
nolīgumu, Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jāpāriet uz jaunu Eiropas pārtikas 
un lauksaimniecības sistēmu, kas atbilst 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 
2030. gadam un Parīzes nolīguma 
transformatīvajai ievirzei, balstoties uz 
secinājumiem, kuri gūti 
Lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un 
tehnoloģijas starptautiskajā novērtējumā 
attīstības jomā, un ieteikumiem, ko 
sniedzis ANO īpašais referents par 
tiesībām uz pārtiku. Tādēļ būtu jāveicina 
diversificēta un ilgtspējīga 
lauksaimniecība un izturētspējīga 
lauksaimniecības prakse, kas palīdz 
aizsargāt un uzlabot dabas resursus, 
nostiprināt ekosistēmas un to spēju 
pielāgoties klimata pārmaiņām un tās 
mazināt. Līdz ar to pasākumi, kas tiek 
veikti saskaņā ar šo regulu, nedrīkstētu 
apdraudēt jaunattīstības valstu, sevišķi 
vismazāk attīstīto valstu (VAV), pārtikas 
ražošanu, pārstrādes jaudu un ilgtermiņa 
uzturdrošību.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Savienībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt pasaules uzturdrošību, 
minimizējot jaunattīstības valstu atkarību 
no pārtikas importa un nostiprinot to 
izturētspēju pret ārējiem satricinājumiem, 
kas saistīti, piemēram, ar 
lauksaimniecības preču cenu svārstību vai 
dabas katastrofām. Šajā nolūkā jaunajai 
KLP būtu jāpalīdz izmantot jaunattīstības 
valstu mazo lauksaimnieku un mazo 
lauksaimniecības uzņēmumu potenciālu, 
lai tajās palielinātu un dažādotu pārtikas 
ražošanu, tādējādi reaģējot uz vietējiem 
un reģionālajiem tirgiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai sasniegtu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM), jo īpaši 1. mērķi 
(nabadzības izskaušana) un 2. mērķi 
(bada izskaušana), kā arī nodrošinātu 
politikas saskaņotību attīstībai atbilstīgi 
LESD 208. pantam un izpildītu Eiropas 
Konsensa par attīstību prasības, KLP būtu 
jāatbalsta ilgtspējīgi ģimenes 
lauksaimniecības uzņēmumi 
jaunattīstības valstīs, lai garantētu vietējo 
uzturdrošību un nepieļautu, ka lauku 
iedzīvotāji pamet lauku apvidus. Tādēļ ES 
lauksaimniecības produktus nedrīkstētu 
eksportēt par cenām, kas ir zemākas par 
ražošanas izmaksām.

Grozījums Nr. 18
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Turpinot darbu, kas iesākts ar 
iepriekšējo, līdz 2020. gadam īstenojamo 
savstarpējās atbilstības sistēmu, jaunā 
nosacījumu sistēma KLP pilnapmēra 
atbalsta saņemšanu saista ar šā atbalsta 
saņēmēju atbilstību vides, klimata 
pārmaiņu, sabiedrības veselības, dzīvnieku 
veselības, augu veselības un dzīvnieku 
labturības pamatstandartiem. Šajos 
pamatstandartos vienkāršotā veidā 
pārņemta virkne tiesību aktos noteikto 
pārvaldības prasību (SMR) un laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
(LLVS) standartu. Ar minētajiem 
pamatstandartiem būtu labāk jārisina vides 
un klimata jomas problemātika un labāk 
jāņem vērā KLP jaunā vidiskā struktūra, 
tādējādi paplašinot vidisko un klimatisko 
vērienu, kā Komisija to ir pieteikusi 
paziņojumos par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni un par 
daudzgadu finanšu shēmu (MFF). 
Nosacījumu sistēmas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, 
panākot to, ka atbalsta saņēmēji labāk 
izprot nepieciešamību ievērot 
pamatstandartus. Vēl viens mērķis ir 
padarīt KLP vairāk atbilstošu tam, ko gaida 
sabiedrība, un tālab uzlabot šīs politikas 
saskaņotību ar vidiskajiem, sabiedrības 
veselības, dzīvnieku veselības, augu 
veselības un dzīvnieku labturības 
konkrētajiem mērķiem. Nosacījumu 
sistēmai būtu organiski jāiekļaujas KLP 
vidiskajā struktūrā, kļūstot par 
pamatscenārija daļu virzībā uz tālejošākām 
vidiskajām un klimatiskajām saistībām, un 
šī sistēma būtu vispārēji jāpiemēro visā 
Savienībā. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
lai attiecībā uz šādām prasībām 
neatbilstošiem lauksaimniekiem saskaņā ar 
[HzR regulu] tiktu piemērotas samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas.

(21) Turpinot darbu, kas iesākts ar 
iepriekšējo, līdz 2020. gadam īstenojamo 
savstarpējās atbilstības sistēmu, jaunā 
nosacījumu sistēma KLP pilnapmēra 
atbalsta saņemšanu saista ar šā atbalsta 
saņēmēju atbilstību vides, klimata 
pārmaiņu, sabiedrības veselības, dzīvnieku 
veselības, augu veselības un dzīvnieku 
labturības pamatstandartiem. Šajos 
pamatstandartos vienkāršotā veidā 
pārņemta virkne tiesību aktos noteikto 
pārvaldības prasību (SMR) un laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
(LLVS) standartu. Ar minētajiem 
pamatstandartiem būtu labāk jārisina vides 
un klimata jomas problemātika un labāk 
jāņem vērā KLP jaunā vidiskā struktūra, 
tādējādi paplašinot vidisko un klimatisko 
vērienu, kā Komisija to ir pieteikusi 
paziņojumos par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni un par 
daudzgadu finanšu shēmu (MFF). 
Izstrādājot, īstenojot un novērtējot 
iepriekš minētās prasības un standartus, 
būtu jāņem vērā PSA. Nosacījumu 
sistēmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgas 
lauksaimniecības attīstību, panākot to, ka 
atbalsta saņēmēji labāk izprot 
nepieciešamību ievērot pamatstandartus. 
Vēl viens mērķis ir padarīt KLP vairāk 
atbilstošu tam, ko gaida sabiedrība, un 
tālab uzlabot šīs politikas saskaņotību ar 
vidiskajiem, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības konkrētajiem 
mērķiem. Nosacījumu sistēmai būtu 
organiski jāiekļaujas KLP vidiskajā 
struktūrā, kļūstot par pamatscenārija daļu 
virzībā uz tālejošākām vidiskajām un 
klimatiskajām saistībām, un šī sistēma būtu 
vispārēji jāpiemēro visā Savienībā. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai attiecībā 
uz šādām prasībām neatbilstošiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar [HzR regulu] 
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tiktu piemērotas samērīgas, efektīvas un 
preventīvas sankcijas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju. Konsultantiem vajadzētu būt 
arī apmācītiem tā, lai viņi spētu veidot 
izpratni par KLP globālo dimensiju.
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Pamatojums

Katrs lauksaimnieks nebūt nav tieši iesaistīts starptautiskajā tirdzniecībā, nedz arī apzinās 
starptautiskās tirdzniecības un globālās ietekmes uz vidi un klimatu savstarpējās saiknes. 
Lauku saimniecību konsultāciju pakalpojumi ir iespēja palielināt izpratni un privāto sektoru 
vēl vairāk integrēt ES kopīgajos centienos risināt problēmas starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas, 
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 
klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot tādu lauksaimniecības 
prakšu ekoshēmas kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas 
iezīmju pārvaldība un bioloģiskā 
lauksaimniecība. Šādās shēmās var 
paredzēt arī sākuma līmeni, kurš 
jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku saistību 
uzņemšanās lauku attīstības jomā.

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas, 
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 
klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot ekoshēmas nolūkā 
popularizēt videi labvēlīgus ražošanas 
modeļus un citu pasākumu starpā 
popularizēt visu veidu tādu 
lauksaimniecisko praksi kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas 
iezīmju pārvaldība un bioloģiskā 
lauksaimniecība. Šādās shēmās var 
paredzēt arī sākuma līmeni, kurš 
jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku saistību 
uzņemšanās lauku attīstības jomā.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Būtu jāļauj dalībvalstīm daļu no 
sava maksimālā finansiālā apjoma, kas ar 
tiešajiem maksājumiem pieejams 
saistītajam ienākumu atbalstam, izmantot, 
lai uzlabotu tādu konkrētu nozaru un 
produkcijas konkurētspēju, ilgtspēju un/vai 
kvalitāti, kuras sociāli, ekonomiski vai 
vidiski ir īpaši nozīmīgas un saskaras ar 
zināmām grūtībām. Turklāt būtu arī jāļauj 
dalībvalstīm papildu daļu no sava 
maksimālā finansiālā apjoma, kas pieejams 
tiešajiem maksājumiem, izmantot, lai 
saistīto ienākumu atbalstu piešķirtu īpaši 
par proteīnaugu audzēšanu, jo tādā veidā 
tiek samazināta Savienības atkarība šajā 
jomā.

(32) Būtu jāļauj dalībvalstīm daļu no 
sava maksimālā finansiālā apjoma, kas ar 
tiešajiem maksājumiem pieejams 
saistītajam ienākumu atbalstam, izmantot, 
lai uzlabotu tādu konkrētu nozaru un 
produkcijas konkurētspēju, ilgtspēju un/vai 
kvalitāti, kuras sociāli, ekonomiski vai 
vidiski ir īpaši nozīmīgas un saskaras ar 
zināmām grūtībām. Saistītajam ienākumu 
atbalstam būtu jāatbilst izteiktai vidiskai 
vai sociālekonomiskai vajadzībai vai 
labumam vai arī tas būtu jāpiešķir 
ražošanas metodēm, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības sistēmā noteiktos 
standartus. Dalībvalstīm savā 
stratēģiskajā plānā uzskatāmi būtu 
jāizskaidro, kādēļ saistītā atbalsta 
piešķiršana nodrošinātu pievienoto 
vērtību centieniem sasniegt ekonomiskos, 
sociālos vai vidiskos mērķus un kādēļ 
līdzīgus mērķus nevarētu sasniegt ar 
lauku attīstības pasākumiem. Saskaņā ar 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. 
gadam un Parīzes nolīgumu saistītajam 
ienākumu atbalstam nevajadzētu negatīvi 
ietekmēt jaunattīstības valstis, un tam 
nevajadzētu radīt iekšējā un starptautiskā 
tirgus traucējumus. Turklāt būtu arī jāļauj 
dalībvalstīm papildu daļu no sava 
maksimālā finansiālā apjoma, kas pieejams 
tiešajiem maksājumiem, izmantot, lai 
saistīto ienākumu atbalstu piešķirtu īpaši 
par proteīnaugu audzēšanu, jo tādā veidā 
tiek samazināta Savienības atkarība šajā 
jomā, proti, mazinās atkarība no 
dzīvnieku barības importa, jo īpaši sojas 
un eļļas palmu produktiem, kuru 
izmantojums noved pie atmežošanas, 
zemes sagrābšanas, bioloģiskās 
daudzveidības zuduma un kopienu 
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pārvietošanas. Ja proteīnaugus importē 
no trešām valstīm, Savienībai tie būtu 
jāsertificē kā tādi, kas ražoti ilgtspējīgā 
veidā. Maksājumiem, kas piešķirti 
pākšaugu kultūru audzēšanai, vajadzētu 
atbilst ieteikumiem, ko Eiropas Komisija 
sniegusi ziņojumā Padomei un Eiropas 
Parlamentam par augu izcelsmes proteīnu 
ražošanas attīstību Eiropas Savienībā. 
Atbildīgs augu izcelsmes proteīnu imports 
Savienībā būtu jāveicina, ieviešot 
visaptverošu rīcības plānu, kas būtu daļa 
no Savienības mēroga stratēģijas 
pākšaugu kultūru audzēšanai nolūkā 
samazināt atkarību no sojas un dzīvnieku 
barības importa no trešām valstīm.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ņemot vērā digitalizācijas attīstību 
lauksaimniecības nozarē, dalībvalstīm 
būtu jāspēj izstrādāt apakšprogrammu, lai 
uzlabotu digitālās prasmes lauku apvidos, 
un tās var veikt papildu pasākumus, lai 
samazinātu digitālo prasmju atšķirības 
starp dzimumiem, atvieglojot sievietēm 
piekļuvi mūžizglītībai, arodapmācībai un 
profesionālajai apmācībai lauku apvidos.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jānodrošina saistītā ienākumu 
atbalsta atbilstība Savienības 
starptautiskajām saistībām. Konkrēti tas 
attiecas uz prasībām, kas noteiktas VTT 
satvarā noslēgtajā Eiropas Ekonomikas 
kopienas un Amerikas Savienoto Valstu 

(33) Būtu jānodrošina saistītā ienākumu 
atbalsta atbilstība Savienības 
starptautiskajām saistībām un ārējo 
darījumu vispārējiem noteikumiem. 
Konkrēti tas attiecas uz prasībām, kas 
noteiktas VTT satvarā noslēgtajā Eiropas 



AD\1176613LV.docx 21/56 PE629.646v02-00

LV

Saprašanās memorandā par eļļas augiem17, 
kāds tas ir piemērojams pēc ES atsevišķās 
eļļas augu bāzes platības izmaiņām sakarā 
ar ES sastāva izmaiņām. Tālab Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt īstenošanas 
aktus par sīki izstrādātiem noteikumiem 
šajā jomā.

Ekonomikas kopienas un Amerikas 
Savienoto Valstu Saprašanās memorandā 
par eļļas augiem17, kāds tas ir piemērojams 
pēc ES atsevišķās eļļas augu bāzes platības 
izmaiņām sakarā ar ES sastāva izmaiņām. 
Tālab Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas aktus par sīki 
izstrādātiem noteikumiem šajā jomā.

_________________ _________________
17 VVTT satvarā noslēgtais Eiropas 
Ekonomikas kopienas un Amerikas 
Savienoto Valstu Saprašanās memorands 
par eļļas augiem (OV L 147, 18.6.1993.).

17 VVTT satvarā noslēgtais Eiropas 
Ekonomikas kopienas un Amerikas 
Savienoto Valstu Saprašanās memorands 
par eļļas augiem (OV L 147, 18.6.1993.).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Lai intervence atbilstu PSA 
ietvaros uzņemtajām Savienības 
saistībām, būtu jānodrošina pastāvīga un 
visaptveroša uzraudzība. Sistemātiski būtu 
jāveic KLP papildu seku novērtēšana, 
piemēram, izmantojot IAM rādītājus. Šajā 
saistībā Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus ar noteikumiem, kuros 
definēti atbilstīgi uzraudzības pārvaldības 
pasākumi. Līdz ar to Komisijai būtu 
jāpaplašina ES tirgus novērošanas centru 
pilnvaras uzraudzīt KLP globālo 
dimensiju, jo īpaši attiecībā uz importu un 
eksportu uz un no vismazāk attīstītajām 
valstīm. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
produktiem, ko partnervalstis uzskata par 
sensitīviem, un produktiem, kas iegūti 
nozarēs, kurās tiek piešķirti KLP saistītie 
maksājumi un kurās tiek izmantoti KLP 
krīzes pārvaldības instrumenti. Ja agrīnās 
brīdināšanas sistēma signalizē par PSA 
saistību pārkāpumiem, tai būtu jāuzsāk 
dialogi ar jaunattīstības valstu 
partneriem, lai ierosinātu piemērotus 
pasākumus problemātisko jautājumu 
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risināšanai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (34a) Lai saistītais ienākumu atbalsts 
kokvilnas nozarē atbilstu saistībām, ko 
Savienība uzņēmusies politikas 
saskaņotības attīstībai ietvaros, 
dalībvalstīm, kas sniedz šādu atbalstu, 
būtu jāuzrauga tā ietekme uz ražošanu un 
tirdzniecību un jāziņo Komisijai, lai tai 
būtu vieglāk uzraudzīt kokvilnas nozares 
saistītā atbalsta ietekmi uz kokvilnas 
ražošanu jaunattīstības partnervalstīs, jo 
īpaši uzturdrošības ziņā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Būtu jāievieš pākšaugu nozares 
shēma, izvirzot trīs mērķus. Pirmais 
mērķis būtu mazināt atkarību no 
spēkbarības maisījumiem, kas satur soju, 
sevišķi importētu soju no nesen atmežotas 
vai pārveidotas zemes, saskaņā ar 15. 
IAM, Savienības solījumu nepieļaut 
atmežošanu un spēkā esošajām 
privātuzņēmumu saistībām nepieļaut 
atmežošanu. Otrais mērķis būtu noslēgt 
barības vielu aprites ciklus un sašaurināt 
tos līdz vietēju un reģionālu upes baseinu 
mērogam saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu. Trešais mērķis būtu 
stiprināt vietējos un reģionālos tirgus, 
kuros pārdod pārtiku, dzīvnieku barību 
un vietēji pielāgotas mazprasīgas sēklu 
šķirnes. Ar šiem maksājumiem 
nevajadzētu atbalstīt pākšaugu 
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monokultūru audzēšanu vai tādu 
audzēšanu, kurā neizmanto augseku.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Vēl viens veids, kā virzīties uz KLP 
mērķu sasniegšanu, ir investīciju – kā 
ienesīgu, tā neienesīgu – atbalstīšana lauku 
saimniecībās un ārpus tām. Šādas 
investīcijas var attiekties, piemēram, uz 
infrastruktūru, kas saistīta ar 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību, modernizāciju vai pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, arī ar piekļuvi 
lauksaimniecības un meža zemei, zemes 
konsolidāciju un uzlabošanu, 
agromežsaimniecības praksi, energoapgādi 
un energotaupību un ūdensapgādi un ūdens 
resursu taupību. Lai KLP stratēģiskos 
plānus konsekventāk saskaņotu ar 
Savienības mērķiem un lai dalībvalstīm 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
šajā regulā būtu jāiekļauj neatbalstāmu 
investīciju veidu saraksts.

(41) Vēl viens veids, kā virzīties uz KLP 
mērķu sasniegšanu, ir investīciju – kā 
ienesīgu, tā neienesīgu – atbalstīšana lauku 
saimniecībās un ārpus tām. Šādas 
investīcijas var attiekties, piemēram, uz 
infrastruktūru, kas saistīta ar 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību, modernizāciju vai pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, arī ar piekļuvi 
lauksaimniecības un meža zemei, zemes 
konsolidāciju un uzlabošanu, 
agromežsaimniecības praksi, energoapgādi 
un energotaupību un ūdensapgādi un ūdens 
resursu taupību. Lai KLP stratēģiskos 
plānus konsekventāk saskaņotu ar 
Savienības mērķiem un lai dalībvalstīm 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
šajā regulā būtu jāiekļauj neatbalstāmu 
investīciju veidu saraksts. Ņemot vērā 
Savienības ziņojumus, stratēģijas un 
mehānismus, piemēram, ārējo investīciju 
plānu un Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu 
investīciju un darbvietu aliansi, kā arī 
ziņojumu, ko izstrādā darba grupa 
Āfrikas zemkopības jautājumos, arī 
lauksaimnieki būtu jāmudina atbildīgi 
ieguldīt jaunattīstības valstīs. 

Pamatojums

Sniedzot norādījumus un garantijas, kas palīdz segt potenciālos riskus, ES un tās dalībvalstis 
efektīvi var piedāvāt lauksaimniekiem stimulus, kuri sekmētu atbildīgus ieguldījumus 
jaunattīstības valstīs. Ar šādiem ieguldījumiem lauksaimniekiem būtu jādod iespēja līdzsvarot 
iespējamos negatīvos KLP atbalsta aspektus.

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Paziņojumā “Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne” minēta zināšanu 
apmaiņa un uzmanība koncentrēta uz 
inovāciju kā uz transversālu jaunās KLP 
mērķi. Ar KLP vajadzētu turpināt atbalstīt 
interaktīvo inovācijas modeli, kas uzlabo 
darbojošos personu sadarbību, lai labāk 
izmantotu savstarpēji papildinošās 
zināšanas un izplatītu praktiskus 
risinājumus. AKIS satvarā būtu 
jānostiprina lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi. KLP stratēģiskajā plānā būtu 
jāsniedz informācija par to, kā 
mijiedarbosies konsultanti, pētnieki un 
lauku tīkli. Ikvienai dalībvalstij vai 
reģionam pēc vajadzības, izmantojot šajā 
regulā izstrādāto veidu intervences, jāspēj 
piemeklēt sev piemērotu zināšanu apmaiņu 
un inovāciju sekmējošu rīcību.

(46) Paziņojumā “Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne” minēta zināšanu 
apmaiņa un uzmanība koncentrēta uz 
inovāciju kā uz transversālu jaunās KLP 
mērķi. Ar KLP vajadzētu turpināt atbalstīt 
interaktīvo inovācijas modeli, kas uzlabo 
darbojošos personu sadarbību, lai labāk 
izmantotu savstarpēji papildinošās 
zināšanas un izplatītu praktiskus 
risinājumus. AKIS satvarā būtu 
jānostiprina lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi. KLP stratēģiskajā plānā būtu 
jāsniedz informācija par to, kā 
mijiedarbosies konsultanti, pētnieki un 
lauku tīkli. Būtu jāparedz apmaiņa ar 
ekspertiem attīstības sadarbības jomā, lai 
veicinātu zināšanu un paraugprakses 
nodošanu jaunattīstības valstīm. Ikvienai 
dalībvalstij vai reģionam pēc vajadzības, 
izmantojot šajā regulā izstrādāto veidu 
intervences, jāspēj piemeklēt sev piemērotu 
zināšanu apmaiņu un inovāciju sekmējošu 
rīcību.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai nodrošinātu atbilstīgu 
finansējumu dažām konkrētām prioritātēm, 
ELFLA atbalsta sakarībā būtu jānosaka 
noteikumi par minimālajiem finanšu 
piešķīrumiem šīm prioritātēm. Lai 
lauksaimnieku vidū nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, būtu 
jānosaka arī tiešajos maksājumos 
ietilpstošā saistītā atbalsta maksimālais 
piešķīrums. Turklāt būtu arī jāļauj 
dalībvalstīm papildu daļu no sava 

(51) Lai nodrošinātu atbilstīgu 
finansējumu dažām konkrētām prioritātēm, 
ELFLA atbalsta sakarībā būtu jānosaka 
noteikumi par minimālajiem finanšu 
piešķīrumiem šīm prioritātēm. Lai 
lauksaimnieku vidū gan Savienībā, gan 
ārpus tās nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, būtu jānosaka arī 
tiešajos maksājumos ietilpstošā saistītā 
atbalsta maksimālais piešķīrums. Turklāt 
būtu arī jāļauj dalībvalstīm papildu daļu no 
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maksimālā finansiālā apjoma, kas pieejams 
tiešajiem maksājumiem, izmantot, lai 
saistīto ienākumu atbalstu piešķirtu īpaši 
par proteīnaugu produkcijas 
konkurētspējas, ilgtspējas un/vai kvalitātes 
uzlabošanu.

sava maksimālā finansiālā apjoma, kas 
pieejams tiešajiem maksājumiem, 
izmantot, lai saistīto ienākumu atbalstu 
piešķirtu īpaši par proteīnaugu produkcijas 
konkurētspējas, ilgtspējas un/vai kvalitātes 
uzlabošanu ar mērķi samazināt importu 
no trešām valstīm.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai šie KLP stratēģiskie plāni būtu 
patiesi stratēģiski un lai veicinātu to 
sasaisti ar citām Savienības rīcībpolitikām 
un konkrēti ar valsts ilgtermiņa 
mērķrādītājiem, kas jau ir noteikti, 
pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem 
vai uz starptautiskiem nolīgumiem klimata 
pārmaiņu, meža, bioloģiskās daudzveidības 
un ūdens resursu jomā, ir lietderīgi, lai 
katrai dalībvalstij būtu viens vienots KLP 
stratēģiskais plāns.

(55) Lai šie KLP stratēģiskie plāni būtu 
patiesi stratēģiski un lai veicinātu to 
sasaisti ar citām Savienības rīcībpolitikām 
un konkrēti ar valsts ilgtermiņa 
mērķrādītājiem, kas jau ir noteikti, 
pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem 
vai uz starptautiskiem nolīgumiem klimata 
pārmaiņu, meža, bioloģiskās 
daudzveidības, ūdens resursu un politikas 
saskaņotības attīstībai (PSA) jomā, ir 
lietderīgi, lai katrai dalībvalstij būtu viens 
vienots KLP stratēģiskais plāns.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstu 
noteiktie mērķrādītāji un izstrādātās 
intervences ir pienācīgas un dod iespējami 
lielāku ieguldījumu KLP mērķu īstenošanā, 
KLP stratēģisko plānu pamatā ir jābūt 
iepriekšējai vietējo apstākļu analīzei un 
vajadzību novērtējumam saistībā ar KLP 
mērķiem.

(57) Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstu 
noteiktie mērķrādītāji un izstrādātās 
intervences ir pienācīgas un dod iespējami 
lielāku ieguldījumu KLP mērķu īstenošanā, 
KLP stratēģisko plānu pamatā ir jābūt 
iepriekšējai vietējo apstākļu analīzei un 
vajadzību novērtējumam saistībā ar KLP 
mērķiem. Turklāt dalībvalstīm būtu arī 
sīki jāapraksta, kā tās plāno risināt tādas 
problēmas kā iedzīvotāju skaita 
samazināšanās laukos, zemes 
īpašumtiesību koncentrāciju, 
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pārtuksnešošanās, ūdens kvalitāte vai 
bioloģiskās daudzveidības zudums, kam ir 
arī globāla ietekme.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Ar KLP stratēģiskajiem plāniem 
būtu jāaptver gan tiešo maksājumu, gan 
nozariskās, gan lauku attīstības 
intervences, un tāpēc tiem būtu jābūt 
orientētiem uz daudzveidīgo KLP 
instrumentu savstarpējās saskaņotības 
stiprināšanu. Tiem būtu arī jānodrošina un 
jāparāda dalībvalstu izvēļu salāgotība un 
piemērotība Savienības prioritātēm un 
mērķiem. Tāpēc ir lietderīgi minētajos 
plānos ietvert uz rezultātu orientētu 
intervences stratēģiju, kas strukturēta ar 
KLP konkrēto mērķu palīdzību, pie kuriem 
norādīti arī skaitliski mērķrādītāji. Lai būtu 
iespējama ikgadēja uzraudzība, minētos 
mērķrādītājus ir lietderīgi pamatot ar 
rezultātu rādītājiem.

(58) Ar KLP stratēģiskajiem plāniem 
būtu jāaptver gan tiešo maksājumu, gan 
nozariskās, gan lauku attīstības 
intervences, un tāpēc tiem būtu jābūt 
orientētiem uz daudzveidīgo KLP 
instrumentu un tās ārējās dimensijas 
savstarpējās saskaņotības stiprināšanu. 
Tiem būtu arī jānodrošina un jāparāda 
dalībvalstu izvēļu salāgotība un 
piemērotība Savienības prioritātēm un 
mērķiem. Tāpēc ir lietderīgi minētajos 
plānos ietvert uz rezultātu orientētu 
intervences stratēģiju, kas strukturēta ar 
KLP konkrēto mērķu palīdzību, pie kuriem 
norādīti arī skaitliski mērķrādītāji. Lai būtu 
iespējama ikgadēja uzraudzība, minētos 
mērķrādītājus ir lietderīgi pamatot ar 
rezultātu rādītājiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Stratēģijā būtu arī jāizceļ KLP 
instrumentu un citu Savienības 
rīcībpolitiku savstarpējā papildināmība. 
Konkrēti katrā KLP stratēģiskajā plānā 
vajadzības gadījumā būtu jāuzņem vides un 
klimata jomas tiesību akti, bet no tiem 
izrietošie valstu plāni būtu jāapraksta 
nodaļā par pašreizējā stāvokļa analīzi 
(SVID analīzē). Ir lietderīgi uzskaitīt 
likumdošanas instrumentus, uz kuriem 

(59) Stratēģijā būtu arī jāizceļ KLP 
instrumentu un citu Savienības 
rīcībpolitiku savstarpējā papildināmība. 
Konkrēti katrā KLP stratēģiskajā plānā 
vajadzības gadījumā būtu jāuzņem vides un 
klimata jomas tiesību akti un Savienības 
saistības attiecībā uz politikas saskaņotību 
attīstībai, bet no tiem izrietošie valstu plāni 
būtu jāapraksta nodaļā par pašreizējā 
stāvokļa analīzi (SVID analīzē). Ir 
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KLP stratēģiskajā plānā ir konkrēti 
jāatsaucas.

lietderīgi uzskaitīt likumdošanas 
instrumentus, uz kuriem KLP stratēģiskajā 
plānā ir konkrēti jāatsaucas.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Saskaņā ar dalītās pārvaldības 
principu KLP īstenošanā Komisijai palīdz 
komitejas, kuras sastāv no dalībvalstu 
pārstāvjiem. Lai vienkāršotu sistēmu un 
racionalizētu stāvokli dalībvalstīm, šīs 
regulas īstenošanas nolūkiem izveido tikai 
vienu – Uzraudzības komiteju, kurā tiek 
apvienotas uz 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda laiku izveidotās Lauku 
attīstības komiteja un Tiešo maksājumu 
komiteja. Tādējādi pienākumu palīdzēt 
dalībvalstīm ar KLP stratēģisko plānu 
īstenošanu savstarpēji dala attiecīgā vadošā 
iestāde un minētā Uzraudzības komiteja. 
Saskaņā ar šo regulu Komisijas palīgu vidū 
būtu jābūt arī Kopējās lauksaimniecības 
politikas komitejai.

(70) Saskaņā ar dalītās pārvaldības 
principu KLP īstenošanā Komisijai palīdz 
komitejas, kuras sastāv no dalībvalstu 
pārstāvjiem. Lai vienkāršotu sistēmu un 
racionalizētu stāvokli dalībvalstīm, šīs 
regulas īstenošanas nolūkiem izveido tikai 
vienu – Uzraudzības komiteju, kurā tiek 
apvienotas uz 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda laiku izveidotās Lauku 
attīstības komiteja un Tiešo maksājumu 
komiteja. Tādējādi pienākumu palīdzēt 
dalībvalstīm ar KLP stratēģisko plānu 
īstenošanu savstarpēji dala attiecīgā vadošā 
iestāde un minētā Uzraudzības komiteja. 
Saskaņā ar šo regulu Komisijas palīgu vidū 
būtu jābūt arī Kopējās lauksaimniecības 
politikas komitejai un Komisijai būtu 
jāziņo Eiropas Parlamenta Attīstības 
komitejai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Situācijā, kad dalībvalstīm 
intervenču izstrādē ir dota daudz lielāka 
elastība un subsidiaritāte, tīkli ir galvenais 
līdzeklis, ar kura palīdzību vada un virza 
politiku un nodrošina pietiekamu uzmanību 
un kapacitāti dalībvalstīs. Vienotam tīklam 
vajadzētu nodrošināt labāku Savienības, 
valsts un reģionālā līmeņa tīklošanās 
aktivitāšu koordināciju. Pašreizējo Eiropas 

(72) Situācijā, kad dalībvalstīm 
intervenču izstrādē ir dota daudz lielāka 
elastība un subsidiaritāte, tīkli ir galvenais 
līdzeklis, ar kura palīdzību vada un virza 
politiku un nodrošina pietiekamu uzmanību 
un kapacitāti dalībvalstīs. Vienotam tīklam 
vajadzētu nodrošināt labāku Savienības, 
valsts un reģionālā līmeņa tīklošanās 
aktivitāšu koordināciju. Pašreizējo Eiropas 



PE629.646v02-00 28/56 AD\1176613LV.docx

LV

Lauku attīstības tīklu un EIP 
“Lauksaimniecības ražīguma un ilgtspēja” 
tīklus un valsts lauku tīklus aizstās Eiropas 
un valstu KLP tīkls, proti, tiks radīta 
plašākas zināšanu apmaiņas platforma, kas 
ļaus izmantot Eiropas mēroga politikas, jo 
īpaši programmas “Apvārsnis Eiropa” 
rezultātus un pievienoto vērtību. EIP 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
tiek izveidota šajā pašā zināšanu apmaiņas 
un inovācijas uzlabošanas kontekstā, 
interaktīvo inovācijas modeli īstenojot 
saskaņā ar šīs regulas metodiku.

Lauku attīstības tīklu un EIP 
“Lauksaimniecības ražīguma un ilgtspēja” 
tīklus un valsts lauku tīklus aizstās Eiropas 
un valstu KLP tīkls, proti, tiks radīta 
plašākas zināšanu apmaiņas platforma, kas 
ļaus izmantot Eiropas mēroga politikas, jo 
īpaši programmas “Apvārsnis Eiropa” 
rezultātus un pievienoto vērtību. EIP 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
tiek izveidota šajā pašā zināšanu apmaiņas 
un inovācijas uzlabošanas kontekstā, 
interaktīvo inovācijas modeli īstenojot 
saskaņā ar šīs regulas metodiku. Būtu 
jānodrošina apmaiņa ar ekspertiem 
attīstības sadarbības jomā, lai veicinātu 
izpratni un atvieglinātu zināšanu un 
paraugprakses nodošanu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Orientēšanās uz rezultātu, kuru ir 
iedarbinājis jaunais īstenošanas modelis, 
prasa veidot izteiktu veikuma kultūru, jo 
sevišķi tāpēc, lai KLP stratēģisko plānu 
pienesums palīdzētu virzīties arī uz citu 
dalīti pārvaldīto politiku plašajiem 
vispārīgajiem mērķiem. Veikumā balstīta 
politika paredz veikt ikgadēju un 
daudzgadēju novērtējumu, kura pamatā ir 
atlasīti izlaides, rezultātu un ietekmes 
rādītāji, kas definēti veikuma, uzraudzības 
un izvērtēšanas sistēmā. Tālab būtu jāatlasa 
apjomā ierobežots un mērķorientēts 
rādītāju kopums, kurš pēc iespējas ciešāk 
atspoguļo to, vai atbalstītā intervence 
palīdz sasniegt nospraustos mērķus. Ar 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītie rezultātu un izlaides rādītāji var 
aptvert intervences, kuras paredzētas ar 
valsts vidiskās un klimatiskās plānošanas 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

(74) Orientēšanās uz rezultātu, kuru ir 
iedarbinājis jaunais īstenošanas modelis, 
prasa veidot izteiktu veikuma kultūru, jo 
sevišķi tāpēc, lai KLP stratēģisko plānu 
pienesums palīdzētu virzīties arī uz citu 
dalīti pārvaldīto politiku plašajiem 
vispārīgajiem mērķiem. Veikumā balstīta 
politika paredz veikt ikgadēju un 
daudzgadēju novērtējumu, kura pamatā ir 
atlasīti izlaides, rezultātu un ietekmes 
rādītāji, kas definēti veikuma, uzraudzības 
un izvērtēšanas sistēmā. Tālab būtu jāatlasa 
apjomā ierobežots un mērķorientēts 
rādītāju kopums, kurš pēc iespējas ciešāk 
atspoguļo to, vai atbalstītā intervence 
palīdz sasniegt nospraustos mērķus. Ar 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītie rezultātu un izlaides rādītāji var 
aptvert intervences, kuras paredzētas ar 
valsts vidiskās un klimatiskās plānošanas 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem. Novērtējums 
par to, vai ir sasniegti KLP mērķi, būtu 
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jāveic, pamatojoties arī uz rādītājiem, kas 
saistīti ar KLP ietekmi uz Savienības 
attīstības mērķiem un uz jaunattīstības 
valstīm.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Veikuma, uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmas satvarā dalībvalstīm 
būtu jāuzrauga paveiktais un katru gadu 
jāziņo Komisijai par sasniegtajiem 
rezultātiem. Uz dalībvalstu sniegtās 
informācijas pamata Komisijai, izmantojot 
rādītāju pamatkopumu, būtu jāziņo par to, 
kas virzībā uz konkrēto mērķu sasniegšanu 
paveikts visā plānošanas periodā.

(75) Veikuma, uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmas satvarā dalībvalstīm 
būtu jāuzrauga paveiktais un katru gadu 
jāziņo Komisijai par sasniegtajiem 
rezultātiem. Uz dalībvalstu sniegtās 
informācijas pamata Komisijai, izmantojot 
rādītāju pamatkopumu, būtu jāziņo par to, 
kas virzībā uz konkrēto mērķu sasniegšanu 
paveikts visā plānošanas periodā. 
Izmantojot dalībvalstu sniegtos datus, 
Komisijai ik gadu būtu jāpublicē ziņojums 
par lauksaimniecības un pārtikas 
ražošanas un patēriņa ekoloģiskās pēdas 
nospiedumu Savienībā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
75.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75a) KLP uzraudzības sistēma būtu 
jāpapildina ar neatkarīgu Savienības 
sistēmu, kurā varētu saņemt sūdzības no 
KLP skartajām personām vai kopienām. 
Būtu jāatzīst svarīgā loma, kāda ir 
Parlamenta Attīstības komitejai un tās 
pastāvīgajam referentam PSA jautājumos.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (ia) “politikas saskaņotība attīstībai” ir 
Savienības pienākums tās īstenotajā 
politikā ņemt vērā attīstības sadarbības 
mērķus un — attiecībā uz iekšējās 
politikas mērķiem — pienākums nepieļaut 
negatīvus politikas pasākumus, kas 
nelabvēlīgi ietekmētu Savienības attīstības 
mērķus;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (ja)  “uzturdrošība” ir cilvēku tiesības 
uz veselīgu un kultūras ziņā piemērotu 
pārtiku, kas ražota ar ekoloģiski labām un 
ilgtspējīgām metodēm, un cilvēku tiesības 
noteikt savas pārtikas un 
lauksaimniecības sistēmas.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstīt gudru, izturētspējīgu un 
daudzveidīgu lauksaimniecību, kas 
garantē uzturdrošību;

(a) attīstīt ilglaicīgu, iekļaujošu, 
izturētspējīgu, ilgtspējīgu un daudzveidīgu 
lauksaimniecisko ražošanu, garantējot 
ilgtspējīgu, decentralizētu, ilgtermiņa 
uzturdrošību, izvairoties no 
pārprodukcijas un nodrošinot politikas 
saskaņotību attīstībai;
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) balstīt vidprūpi un klimata darbus 
un veicināt Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu sasniegšanu;

(b) balstīt vidrūpi, biodaudzveidību un 
klimata darbus un sasniegt visus 
Savienības vidiskos un klimatiskos 
mērķus, kas saistīti ar lauksaimniecību;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos.

(c) panākt lauku ekonomikas un 
kopienu līdzsvarotu teritoriālo attīstību, 
stiprinot sociālekonomisko vidi lauku 
apvidos.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos mērķus papildina horizontālais 
mērķis – ar zināšanām, inovāciju un 
digitalizēšanu modernizēt 
lauksaimniecību un lauku apvidus, 
veicinot jaunā apgūšanu, kopīgošanu un 
tālāku izplatīšanu.

Šos mērķus īsteno tā, lai tiktu sasniegti 
horizontālie mērķi, kas izvirzīti 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam un Parīzes nolīguma 
saistībās. Tuvinot minēto mērķu 
sasniegšanu, šī regula tiecas veicināt 
zināšanu, metožu un rīku apgūšanu un 
kopīgošanu lauksaimniecībā un lauku 
apvidos, veicinot to tālāku izplatīšanu, un 
nodrošināt pāreju uz ilgtspējīga attīstību, 
kā minēts LESD 11. pantā.
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Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lai stiprinātu uzturdrošību, atbalstīt 
lauku saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību izturētspēju visā Savienībā;

(a) lai nodrošinātu ilgtermiņa 
uzturdrošību, vienlaikus izvairoties no 
kaitīgas dempinga prakses, atbalstīt lauku 
saimniecību ienākumu pietiekamību un 
saimniecību izturētspēju visā Savienībā;

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku 
uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

(b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu, 
veicinot īsas piegādes ķēdes un ražojumus 
ar pievienoto vērtību, tādus kā tos, kuri 
atvasināti no bioloģiskās 
lauksaimniecības, un vairot konkurētspēju, 
tostarp ar lielāku uzsvaru uz mācīšanos no 
līdzbiedriem, pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku;

(d) palīdzēt mazināt klimata 
pārmaiņas un pielāgoties tām, būtiski 
samazinot lauksaimniecības SEG emisijas 
atbilstoši Parīzes nolīgumam un 
Savienības klimata mērķrādītājiem;
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Grozījums Nr. 48

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, iekļaujošu 
un ilgtspējīgu izaugsmi, darbību un 
ienākumu dažādošanu, dzimumu 
līdztiesību, sociālo iekļautību, cīņu pret 
nabadzību, vietējo attīstību lauku apvidos, 
tostarp ilgtspējīgu mežsaimniecību, uzlabot 
sabiedriskos pamatpakalpojumus un 
veicināt sociālo un teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzlabot ES lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz prasībām par 
nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi 
ražotu ēdienu, par pārtikas atkritumiem un 
par dzīvnieku labturību.

(i) uzlabot ES lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz prasībām par 
nekaitīgu, uzturvielām bagātu, kvalitatīvu 
un ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par pārtikas 
atkritumiem, kā arī par vides ilgtspēju, un 
uzlabot dzīvnieku labturību, vienlaikus 
sekmējot Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam īstenošanu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) Politikas saskaņotība 
attīstībai (PSA): sistemātiski ņemt vērā 
attīstības sadarbības mērķus un nepieļaut 
Savienības rīcībpolitiku negatīvu papildu 
ietekmi uz jaunattīstības valstīm un to 
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iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Savienības un dalībvalstu mērķrādītāji

1. Saskaņā ar regulas 5. un 6. pantā 
izklāstītajiem mērķrādītājiem apvienotie 
KLP stratēģiskie plāni:
(a) palielina lauku apvidos 
nodarbināto lauksaimnieku, 
lauksaimniecībā nodarbināto personu un 
saistīto darbvietu neto pieaugumu;
(b) būtiski samazina ar 
lauksaimniecības nozari saistīto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 
2027. gadam;
(c) aptur un pavērš pretējā virzienā 
bioloģiskās daudzveidības zudumu;
(d) aptur un pavērš pretējā virzienā 
rezistences pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izplatību;
(e) aptur un pavērš pretējā virzienā 
apputeksnētāju, putnu un insektu 
zudumu;
(f) palielina ģenētisko daudzveidību 
gan kultūraugu, gan dzīvnieku vidū;
(g) samazina dzīvu dzīvnieku 
eksportu;
(h) samazina lauksaimniecības 
nozares radīto gaisa un ūdens 
piesārņojumu;
(i) saglabā un palielina ilggadīgo 
zālāju platības;
(j) samazina pesticīdu izmantošanu 
saskaņā ar Direktīvu 2009/128/EK.
2. Dalībvalstis savos stratēģisko 
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plānu projektos norāda, kā tās plāno 
veicināt minēto mērķrādītāju 
sasniegšanu, un ierosina konkrētus valsts 
mērķrādītājus.
3. Saskaņā ar V sadaļas III nodaļas 
noteikumiem Komisija pārliecinās, ka 
valsts mērķrādītāju kopums nodrošina 
1. punktā noteikto Savienības 
mērķrādītāju sasniegšanu un ka 
dalībvalstu plānotās intervences ir 
pietiekamas, lai sasniegtu valsts 
mērķrādītājus. Lai garantētu vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus, Komisija 
nodrošina, ka dalībvalstis pieņem līdzīgus 
valsts mērķrādītājus.

Pamatojums

Savienības mēroga minimālo mērķrādītāju noteikšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu šīs 
regulas vispārējo mērķrādītāju sasniegšanu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Politikas saskaņotība attīstībai

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
intervence atbilst politikas saskaņotības 
attīstībai (PSA) ietvaros uzņemtajām 
Savienības saistībām, tiesībām uz attīstību 
un tiesībām uz pārtiku. 
2. Dalībvalstu intervence veicina 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. 
gadam noteikto mērķu sasniegšanu, jo 
īpaši attiecībā uz 2. IAM, 10. IAM, 12. 
IAM un 13. IAM. Tādēļ KLP:
i) palīdz gan Savienībā, gan arī 
partnervalstīs attīstīt dažādotu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību un 
izturētspējīgas agroekoloģiskās prakses;



PE629.646v02-00 36/56 AD\1176613LV.docx

LV

ii) palīdz saglabāt sēklu, kultūraugu 
un lauksaimniecības un piejaucēto 
dzīvnieku un saistīto savvaļas sugu 
ģenētisko daudzveidību gan Savienībā, 
gan partnervalstīs;
iii) palīdz izmantot potenciālu, kas 
piemīt mazajiem lauksaimniekiem un 
mazajiem lauksaimniecības uzņēmumiem, 
it īpaši sievietēm lauksaimniecēm, 
pirmiedzīvotājiem, kuri aktīvi piedalās 
lauksaimnieciskajā ražošanā, un ganību 
lopkopjiem, gan Savienībā, gan arī 
partnervalstīs;
iv) palīdz attīstīt vietējas pārtikas 
sistēmas un vietējus un reģionālus tirgus 
gan Savienībā, gan arī partnervalstīs, lai 
minimizētu atkarību no pārtikas importa 
un saīsinātu pārtikas ķēdes;
v) izbeidz tādu tirdzniecības praksi, 
kas kropļo globālo tirdzniecību 
lauksaimniecības produktu tirgos;
vi) pilnībā integrē klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumus;
vii) ievēro Parīzes nolīgumu par 
klimata pārmaiņām; ar lauksaimniecības 
tirdzniecību saistītie noteikumi nedrīkst 
vājināt resursu ilgtspējīgu izmantošanu 
vai daudzpusējo klimatisko mērķrādītāju 
sasniegšanu.
3. Dalībvalstis un Komisija uzrauga 
KLP īstenošanu un nodrošina, ka KLP 
stratēģiskie plāni nerada negatīvu ietekmi 
uz jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
tirgiem un vietējiem ražotājiem. 
Uzraudzības noteikumi ir izklāstīti 119.a 
pantā.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 9.b pants
Atbilstība Parīzes nolīgumam

1. KLP stratēģisko plānu mērķus 
īsteno atbilstoši Parīzes nolīgumam un 
nolūkā sasniegt minētajā nolīgumā 
paredzētos vispārējos mērķus un pildīt 
saistības, ko uzliek Savienības un 
dalībvalstu nacionāli noteiktais devums.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
stratēģiskie plāni atbilst jau noteiktajiem 
ilgtermiņa nacionālajiem mērķrādītājiem, 
kas paredzēti XI pielikumā minētajos 
leģislatīvajos instrumentos vai no tiem 
izriet, un 2. punktā noteiktajiem mērķiem.
3. Pirms stratēģisko plānu 
apstiprināšanas Komisija pārliecinās, ka 
tie atbildīs šajā pantā noteiktajiem 
mērķiem.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāizveido rīki, kas ES finansējumu sasaistītu ar standartiem, kuri nav tikai 
vidiskas dabas vien. Lai nodrošinātu, ka Savienība kopumā neinstitucionalizē pārprodukciju 
(kā līdz šim), ir jāpievēršas ražošanas modeļiem (kas ar laiku var ietekmēt arī patēriņa 
modeļus).

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver ekonomisko, vidisko 
un sociālo dimensiju un sniedz pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju. Tos iestrādā 
saistītajā pakalpojumu struktūrā, kurā 

2. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi aptver ekonomisko, vidisko 
un sociālo dimensiju un sniedz pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju. Tos iestrādā 
saistītajā pakalpojumu struktūrā, kurā 
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lauksaimniecības konsultanti, pētnieki, 
lauksaimnieku organizācijas un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas kopā veido 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmas (AKIS).

lauksaimniecības konsultanti, pētnieki, 
lauksaimnieku organizācijas un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas kopā veido 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmas (AKIS). Ekspertiem attīstības 
sadarbības jomā jābūt iespējai veikt 
pastāvīgu apmaiņu ar AKIS, lai veicinātu 
zināšanu un paraugprakses nodošanu 
jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (fa) ilgtspējīgas lauksaimniecības 
prakses, kas palīdz saglabāt ekosistēmas, 
stiprina spējas pielāgoties klimata 
pārmaiņām un pakāpeniski uzlabo zemes 
un augsnes kvalitāti atbilstoši 2. IAM 
mērķrādītājiem.

Pamatojums

Apmācīt lauksaimniekus un KLP līdzekļu saņēmējus, kā īstenot 2. IAM mērķrādītājus, ietilpst 
Savienības saistībās risināt klimata pārmaiņu problēmas un 2030. gada programmā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Konsultantiem jābūt apmācītiem 
tā, lai viņi spētu veidot izpratni par KLP 
globālo dimensiju.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saistītais ienākumu atbalsts; (a) saistītais ienākumu atbalsts 
atbilstoši PTO prasībām izbeigt atbalstu, 
kas kropļo tirdzniecību;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Brīvprātīgu klimatisko un vidisko 
shēmu (“ekoshēmu”) satvarā sniegtu 
atbalstu dalībvalstis paredz saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Klimatisko un vidisko shēmu 
(“ekoshēmu”) satvarā sniegtu atbalstu 
dalībvalstis pakāpeniski palielina saskaņā 
ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izstrādājot KLP stratēģiskos 
plānus, dalībvalstis prioritāti piešķir 
lauksaimniecības sistēmām, kas efektīvi 
nodrošina daudzpusīgus ieguvumus, lai 
sasniegtu 6. panta 1. punktā noteiktos 
mērķus, tādus kā izvērstāka pastāvīgo 
ganību un ainavas iezīmju pārvaldība un 
bioloģiskā lauksaimniecība.

Pamatojums

Ir labāk jādefinē to pasākumu darbības joma, kas jāatbalsta saskaņā ar ekoshēmām. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt rīcības brīvībai izvēlēties tādas prakses, kas ir labi pielāgotas to 
teritorijai, dodot priekšroku lauksaimniecības sistēmām, kuras ietver vairākas 
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lauksaimniecības prakses, lai palielinātu ekoshēmu ietekmi uz klimatu un vidi. Turklāt, 
atbalstot esošās sertifikācijas sistēmas, dalībvalstis var nodrošināt ekoshēmu vienkāršāku 
administrēšanu.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts savā stratēģiskajā 
plānā ierosina brīvprātīgu saistīto 
atbalstu, kā paredzēts 106. pantā, 
Komisija nodrošina, ka:
(a) atbalsts atbilst nekaitēšanas 
principam;
(b) pastāv acīmredzama vidiska vai 
sociāla vajadzība vai ieguvumi, par ko 
liecina empīriski kvantificējami un 
neatkarīgi verificējami pierādījumi;
(c) atbalsts tiek izmantots, lai 
apmierinātu Savienības uzturdrošības 
vajadzības, un nerada kropļojumus 
iekšējā tirgū vai starptautiskajos tirgos;
(d) saistītā ienākumu atbalsta 
piešķiršana nerada tirdzniecības situāciju, 
kas nelabvēlīgi ietekmētu agropārtikas 
nozares investīcijas, ražošanas un 
pārstrādes attīstību jaunattīstības 
partnervalstīs;
(e) brīvprātīgais saistītais atbalsts 
netiek piešķirts tirgiem, kas ir krīzes 
situācijā pārprodukcijas vai pārmērīga 
piedāvājuma dēļ;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
29. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja nepieciešams, Komisija ir 
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pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 138. pantu, kuri papildina šo 
regulu ar pasākumiem, kas jāpieņem 
dalībvalstīm, piešķirot saistīto ienākumu 
atbalstu, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi 
uz jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 62

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

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, tostarp bioloģiskajai 
lauksaimniecībai, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības sistēmā noteiktos 
standartus, vai 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, kartupeļi, sēklas, aitas gaļa un kazas 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cigoriņi, augļi un dārzeņi, un 
īscirtmeta atvasāji.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
58.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58.a pants
Pākšaugu audzēšanas nozare

Pākšaugu audzēšanas nozares mērķi
Pākšaugu audzēšanas nozarē dalībvalstis 
īsteno šādus mērķus:
(a) shēma palielina pākšaugu 
ilgtspējīgu audzēšanu un patēriņu 
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Savienībā, lai palielinātu pašpietiekamību 
saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem 
mērķrādītājiem;
(b) lauka pākšaugus, kuru audzēšanai 
tiek piešķirts Savienības finansiālais 
atbalsts, ietver vismaz trīs gadu augsekā 
vai sugu kombinācijā pagaidu zālāju 
platībās uz aramzemes. Šai augsekai jābūt 
saderīgai ar klimatiskajām un vidiskajām 
shēmām (ekoshēmām), kuras paredz 
28. pants un kurās var atbalstīt četru gadu 
un ilgākas augsekas. Shēmā var atbalstīt 
segkultūru un starpkultūru audzēšanu, ko 
neatbalsta citi pasākumi;
(c) subsidēt var arī dzīvnieku 
barošanos ganībās ar lielu sugu 
daudzveidību vai pļavu, kam raksturīga 
liela sugu daudzveidība, pļaušanu 
lopbarības vajadzībām pastāvīgās 
ganībās, kurās zālājā ir pākšaugu šķirnes, 
ar nosacījumu, ka nenotiek pāraršana vai 
pārsēja;
(d) šajā pantā minētajiem 
pasākumiem jābūt saskanīgiem ar 
Savienības klimatiskajām un vidiskajām 
saistībām un tiesību aktiem, tie nedrīkst 
izraisīt tiešu vai netiešu zemes 
izmantojuma maiņu, un tiem jābūt īstai 
pozitīvai ietekmei uz globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām atbilstoši 
globālajam biosfēras pārvaldības modelim 
[GLOBIOM];
(e) ar šiem maksājumiem nedrīkst 
atbalstīt pākšaugu monokultūru 
audzēšanu vai tādu audzēšanu, kurā 
neizmanto augseku;
(f) mazināt atkarību no spēkbarības 
maisījumiem, kas satur soju, sevišķi 
importētu soju no nesen atmežotas vai 
pārveidotas zemes, saskaņā ar 15. IAM, 
ES solījumu nepieļaut atmežošanu un 
spēkā esošajām privātuzņēmumu 
saistībām nepieļaut atmežošanu;
(g) noslēgt barības vielu aprites ciklus 
un sašaurināt tos līdz vietēju un reģionālu 
upes baseinu mērogam saskaņā ar Ūdens 
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pamatdirektīvu;
(h) stiprināt vietējos un reģionālos 
tirgus, kuros pārdod pārtiku, dzīvnieku 
barību un vietēji pielāgotas mazprasīgas 
sēklu šķirnes.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) investīcijas bioenerģijas ražošanā, 
kas neatbilst Atjaunojamo energoresursu 
enerģijas direktīvā noteiktajiem ilgtspējas 
kritērijiem, tostarp atsevišķu izejvielu 
veidu ierobežojumiem;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
70. pants – 1. punkts

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 piešķir atbalstu par 
riska pārvaldības instrumentiem, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā, vienlaikus ņemot vērā 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz 
agropārtikas nozares investīcijām, 
ražošanas un pārstrādes attīstību 
jaunattīstības partnervalstīs.  

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
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 

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

finanšu piešķīrumi nepārsniedz 5% no VII 
pielikumā norādītajām summām.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju un izmantojot vienkāršu un 
kopēju metodiku, Komisija izvērtē 
politikas ieguldījumu ar klimata 
pārmaiņām saistīto mērķu īstenošanā.

1. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju un izmantojot vienkāršu, 
precīzu un kopēju metodiku, Komisija 
izvērtē politikas ieguldījumu ar klimata 
pārmaiņām saistīto mērķu īstenošanā.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 1.a Lai noteiktu, kādā mērā dažādās 
dalībvalstu īstenotās darbības palīdz 
samazināt SEG emisijas vai SEG 
sekvestrēšanu, jāveic neatkarīgi zinātniski 
pētījumi.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
87. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 1.b Uz šo pētījumu pamata Komisija 
ierosina līdzsekošanas metodiku, 
nodrošinot, ka:
(a) tikai izdevumus, kas iedalīti 
darbībām, kuras būtiski palīdz samazināt 
un sekvestrēt emisijas, ieskaita kā klimata 
izdevumus;
(b) katra izdevuma, ko uzskata par 
klimata izdevumu, procentuālā daļa ir 
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proporcionāla darbības faktiskajai 
pozitīvajai ietekmei uz SEG emisiju vai 
sekvestrēšanu;
(c) izdevumus, kas iedalīti darbībām, 
kurām ir negatīva ietekme uz SEG emisiju 
un sekvestrēšanu, atskaita no kopējiem 
klimata izdevumiem, izmantojot līdzīgu 
metodiku.

Pamatojums

Ziņojumā par Komisijas KLP priekšlikumiem Eiropas Revīzijas palāta aplēsto KLP devumu 
klimata pārmaiņu jomas mērķu sasniegšanā sauc par nereālistisku. Šis devums ir jāaprēķina 
katrai intervencei atsevišķi, balstoties uz darbību faktisko ietekmi, kas izmērīta recenzētos 
zinātniskos pētījumos.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts struktūra, kas atbild 
par KLP stratēģiskā plāna izstrādi, 
nodrošina, ka attīstības sadarbības 
kompetentās iestādes efektīvi tiek 
iesaistītas KLP stratēģiskā plāna izstrādē 
un uzraudzībā, lai to saskaņotu ar 
dalībvalsts un Savienības attīstības 
sadarbības politiku.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
94. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nevalstiskās organizācijas; (b) ekonomiskos, vidiskos un sociālos 
partnerus;
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
94. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību un – vajadzības 
gadījumā – struktūras, kas ir atbildīgas par 
sociālās iekļautības veicināšanu, 
pamattiesību ievērošanu, dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu.

(c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsoniskās sabiedrības intereses, 
piemēram, NVO, un – vajadzības 
gadījumā – struktūras, kas ir atbildīgas par 
sociālās iekļautības veicināšanu, 
pamattiesību ievērošanu, dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu.

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis iesaista šos partnerus KLP 
stratēģiskā plāna sagatavošanā.

Dalībvalstis iesaista šos partnerus KLP 
stratēģiskā plāna sagatavošanā. KLP 
stratēģisko plānu sagatavošanā uzaicina 
piedalīties partnerus no trešām valstīm.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
96. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā minētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem novērtējumā ņem 
vērā valsts vidiskos un klimatiskos plānus, 
kas sagatavoti saskaņā ar XI pielikumā 
minētajiem likumdošanas instrumentiem.

Attiecībā uz 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā minētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem novērtējumā ņem 
vērā valsts vidiskos un klimatiskos plānus, 
kas sagatavoti saskaņā ar XI pielikumā 
minētajiem likumdošanas instrumentiem, 
Parīzes nolīguma mērķiem un mērķi līdz 
2027. gadam būtiski samazināt ar 
lauksaimniecību saistītās ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) paskaidrojums, kā ar KLP 
stratēģiskā plāna vidisko un klimatisko 
struktūru ir domāts veicināt jau noteiktos 
ilgtermiņā darbojošos valsts mērķrādītājus, 
kas paredzēti XI pielikumā minētajos 
likumdošanas instrumentos vai izstrādāti 
saskaņā ar tiem;

(b) paskaidrojums, kā ar KLP 
stratēģiskā plāna vidisko un klimatisko 
struktūru ir domāts veicināt jau noteiktos 
ilgtermiņā darbojošos valsts mērķrādītājus, 
kas paredzēti XI pielikumā minētajos 
likumdošanas instrumentos vai izstrādāti 
saskaņā ar tiem, Parīzes nolīguma mērķus 
un mērķi līdz 2027. gadam būtiski 
samazināt ar lauksaimniecību saistītās ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
102. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) aprakstu par to, kā 13. pantā 
minētie konsultēšanas pakalpojumi, 
pētniecība un KLP tīkli sadarbosies AKIS 
ietvaros un kā tiek sniegti konsultācijas un 
inovācijas atbalsta pakalpojumi;

ii) aprakstu par to, kā 13. pantā 
minētie konsultēšanas pakalpojumi, 
pētniecība un KLP tīkli sadarbosies AKIS 
ietvaros, kā tiek sniegti konsultācijas un 
inovācijas atbalsta pakalpojumi un kā 
attīstības sadarbības ekspertiem tiks 
nodrošināta pastāvīga apmaiņa ar AKIS;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
106. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē ierosinātos KLP 
stratēģiskos plānus, pamatojoties uz plānu 
pilnīgumu, konsekvenci un saskaņotību ar 
Savienības tiesību aktu vispārējiem 
principiem, šo regulu un noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo regulu un 
horizontālo regulu, plānu faktisko 

2. Komisija novērtē ierosinātos KLP 
stratēģiskos plānus, pamatojoties uz plānu 
pilnīgumu, konsekvenci un saskaņotību ar 
Savienības tiesību aktu vispārējiem 
principiem, tostarp LESD 208. pantu, šo 
regulu un noteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu un horizontālo regulu, 
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ieguldījumu konkrēto mērķu sasniegšanā, 
ietekmi uz iekšējā tirgus pareizu darbību 
un konkurences kropļojumu, 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem 
un pārvaldes iestādēm. Novērtējumā 
galvenokārt izskata KLP stratēģiskā plāna 
stratēģijas pietiekamību, attiecīgos 
konkrētos mērķus, mērķrādītājus, 
intervences un budžeta līdzekļus, kas 
vajadzīgi KLP stratēģiskā plāna 
konkrētajiem mērķiem, kuru izpildes 
nodrošināšana paredzēta ar ierosināto 
intervenču komplektu, pamatojoties uz 
SVID analīzi un ex ante izvērtējumu.

plānu faktisko ieguldījumu konkrēto mērķu 
sasniegšanā, ietekmi uz iekšējā tirgus 
pareizu darbību un konkurences 
kropļojumu, atbilstību jau izvirzītajiem 
ilgtermiņa nacionālajiem mērķrādītājiem, 
kuri noteikti šīs regulas XI pielikumā 
minētajos leģislatīvajos instrumentos vai 
izriet no tiem, administratīvo slogu atbalsta 
saņēmējiem un pārvaldes iestādēm un to, 
kā saskaņā ar 94. pantu tiek ņemts vērā 
kompetento iestāžu un pārējo ieinteresēto 
personu ieguldījums. Novērtējumā 
galvenokārt izskata KLP stratēģiskā plāna 
stratēģijas pietiekamību, attiecīgos 
konkrētos mērķus, mērķrādītājus, 
intervences un budžeta līdzekļus, kas 
vajadzīgi KLP stratēģiskā plāna 
konkrētajiem mērķiem, kuru izpildes 
nodrošināšana paredzēta ar ierosināto 
intervenču komplektu, pamatojoties uz 
SVID analīzi un ex ante izvērtējumu.

Pamatojums

Ar LESD 208. pantu ES uzlikts pienākums “politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, 
ievērot mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā.”

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts lemj par uzraudzības komitejas 
sastāvu un nodrošina 94. panta 3. punktā 
minēto attiecīgo valsts iestāžu un 
starpniekstruktūru, kā arī partneru 
pārstāvju līdzsvarotu pārstāvību.

Dalībvalsts lemj par uzraudzības komitejas 
sastāvu un nodrošina 94. panta 3. punktā 
minēto attiecīgo valsts iestāžu un 
starpniekstruktūru, kā arī partneru 
pārstāvju līdzsvarotu pārstāvību. Pienācīgi 
jāņem vērā 94. panta 2. un 2.a punkts.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
111. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) attiecīgā gadījumā – valsts iestāžu 
un atbalsta saņēmēju administratīvo spēju 
attīstību.

(f) attiecīgā gadījumā – 94. pantā 
minēto iestāžu un atbalsta saņēmēju, 
pilsoniskās sabiedrības un struktūru 
administratīvo spēju attīstību.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts vēlākais 
12 mēnešus pēc tam, kad Komisija 
apstiprinājusi tās KLP stratēģisko plānu, 
izveido kopējās lauksaimniecības politikas 
valsts tīklu (KLP valsts tīklu), lai valsts 
līmenī nodrošinātu tīklošanu starp 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
strādājošajām organizācijām, iestādēm, 
konsultantiem, pētniekiem un novatoriem.

1. Katra dalībvalsts vēlākais 
12 mēnešus pēc tam, kad Komisija 
apstiprinājusi tās KLP stratēģisko plānu, 
izveido kopējās lauksaimniecības politikas 
valsts tīklu (KLP valsts tīklu), lai valsts 
līmenī nodrošinātu tīklošanu starp 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
strādājošajām organizācijām, iestādēm, 
konsultantiem, pētniekiem un novatoriem. 
Jānodrošina apmaiņa ar ekspertiem 
attīstības sadarbības jomā, lai veicinātu 
izpratni un atvieglinātu zināšanu un 
paraugprakses nodošanu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
115. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (ba) plānā izklāstīto pasākumu 
atbilstību Savienības attīstības politikas 
mērķiem.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
119. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE629.646v02-00 50/56 AD\1176613LV.docx

LV

Pamatojoties uz izlaides un rezultātu 
rādītājiem, vadošā iestāde un uzraudzības 
komiteja uzrauga KLP stratēģiskā plāna 
īstenošanu un progresu, kas panākts KLP 
stratēģiskā plāna mērķrādītāju izpildē.

Pamatojoties uz izlaides un rezultātu 
rādītājiem, vadošā iestāde un uzraudzības 
komiteja uzrauga KLP stratēģiskā plāna 
īstenošanu un progresu, kas panākts KLP 
stratēģiskā plāna mērķrādītāju izpildē. 
Izmantojot dalībvalstu sniegtos datus, 
Komisijai ik gadu jāpublicē ziņojums par 
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas 
un patēriņa ekoloģiskās pēdas 
nospiedumu ES.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
119.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

119.a pants
Politikas saskaņotības attīstībai un 

neatkarīgas sūdzību saņemšanas sistēmas 
uzraudzība

1. Arī 6. panta 3. punktā noteikto 
mērķu sasniegšana tiek analizēta, 
uzraudzīta un novērtēta, pamatojoties uz 
IAM rādītājiem, kuri attiecas uz KLP, 
KLP stratēģisko plānu un atbalstīto 
intervenču ietekmi uz Savienības attīstības 
mērķiem un jaunattīstības valstīm.
2. Savienība un tās dalībvalstis 
paplašina ES tirgus novērošanas centru 
pilnvaras un izstrādā metodoloģisku 
satvaru KLP ietekmes uz jaunattīstības 
valstīm uzraudzībai, jo īpaši jomās, kuras 
partnervalsts ir atzinusi par sensitīvām, 
un/vai produktiem no nozarēm, kurās 
piešķirti saistītie maksājumi un tiek veikti 
krīzes pārvaldības pasākumi.
3. Novērtējumam arī jāpamatojas uz 
pierādījumiem, kurus sniegušas to 
jaunattīstības valstu valdības, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un citas 
ieinteresētās personas, kas ir Savienības 
tirdzniecības partneres.
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4. Komisija iesniedz Padomei un 
Eiropas Parlamentam gada ziņojumu, 
kurā norādīti novērtējuma rezultāti, 
saņemtie pierādījumi un Savienības 
politiskais risinājums.
5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 138. pantu, lai 
papildinātu šo regulu ar noteikumiem, ar 
kuriem nosaka atbilstīgus pasākumus 
nolūkā analizēt, uzraudzīt un novērtēt 
KLP, KLP stratēģisko plānu un atbalstīto 
intervenču ietekmi uz Savienības attīstības 
mērķiem un jaunattīstības valstīm, ņemot 
vērā attiecīgās starptautiskās iniciatīvas, 
jo īpaši tās, ko ierosinājis Apvienoto 
Nāciju Organizācijas īpašais referents par 
tiesībām uz pārtiku, FAO un Pārtikas 
nodrošinājuma komiteja.
6. KLP uzraudzības sistēma 
jāpapildina ar neatkarīgu Savienības 
sistēmu, kurā tiktu saņemtas sūdzības no 
KLP skartajām personām vai kopienām. 
Sūdzības pieņem Parlamenta pastāvīgais 
referents PSA jautājumos un par 
uzklausīšanu atbildīgā Lauksaimniecības 
un lauku attīstības ģenerāldirektorāta 
amatpersona. Sūdzību iesniedzējs vai 
trešās personas var iesniegt pierādījumus.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
119.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

119.b pants
Sociālā aizsardzība

 Ja KLP negatīvi ietekmē ilgtermiņa 
uzturdrošību un rada sīksaimniekiem 
nopietnas grūtības, skartajām grupām vai 
valstīm jābūt pieejamiem sociālās 
aizsardzības līdzekļiem.
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Pamatojums

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
121. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts līdz 2023. gada 
15. februārim un līdz katra turpmākā gada 
15. februārim (2030. gadu ieskaitot) 
iesniedz Komisijai gada veikuma ziņojumu 
par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu 
iepriekšējā finanšu gadā. 2023. gadā 
iesniegtais ziņojums attiecas uz 2021. un 
2022. finanšu gadu. Ziņojums par tiešajiem 
maksājumiem, kas minēti III sadaļas 
II nodaļā, attiecas tikai uz 2022. finanšu 
gadu.

1. Dalībvalsts līdz 2023. gada 
15. februārim un līdz katra turpmākā gada 
15. februārim (2030. gadu ieskaitot) 
iesniedz Komisijai gada veikuma ziņojumu 
par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu 
iepriekšējā finanšu gadā, ņemot vērā tā 
iekšējās un papildu sekas. 2023. gadā 
iesniegtais ziņojums attiecas uz 2021. un 
2022. finanšu gadu. Ziņojums par tiešajiem 
maksājumiem, kas minēti III sadaļas 
II nodaļā, attiecas tikai uz 2022. finanšu 
gadu.

Pamatojums

Ar LESD 208. pantu ES uzlikts pienākums “politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, 
ievērot mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā.”

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4., 7., 12., 15., 2. Pilnvaras pieņemt 4., 7., 12., 15., 
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23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50.,78., 81., 
104. un 141. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz septiņu gadu 
laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms septiņu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējums tiek 
automātiski pagarināts uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

23., 28., 29., 32., 35., 36., 37., 41., 50.,78., 
81., 104., 119.a un 141. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņu gadu laikposmu no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģējumu vēlākais 
deviņus mēnešus pirms septiņu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģējums 
tiek automātiski pagarināts uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 
104. un 141. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 29., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 
81., 104., 119.a un 141. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
138. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Deleģētais akts, kas pieņemts 
saskaņā ar 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 
36., 37., 41., 50., 78., 81., 104. un 
141. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu no 
Eiropas Parlamenta vai Padomes nav 

6. Deleģētais akts, kas pieņemts 
saskaņā ar 4., 7., 12., 15., 23., 28., 29., 32., 
35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 104., 119.a 
un 141. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu no 
Eiropas Parlamenta vai Padomes nav 
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saņemti iebildumi vai ja līdz minētā 
termiņa beigām Komisija ir saņēmusi 
informāciju gan no Eiropas Parlamenta, 
gan no Padomes par to, ka iebildumi netiks 
celti. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

saņemti iebildumi vai ja līdz minētā 
termiņa beigām Komisija ir saņēmusi 
informāciju gan no Eiropas Parlamenta, 
gan no Padomes par to, ka iebildumi netiks 
celti. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
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