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ĪSS PAMATOJUMS

ES pienākums attiecībā uz politikas saskaņotību attīstībai (PCD) ir kodificēts Lisabonas 
līguma 208. pantā: ES ir apņēmusies ievērot attīstības mērķus visās tajās politikas jomās, kas, 
ļoti iespējams, varētu iespaidot jaunattīstības valstis, lai tādējādi izvairītos no pretrunām starp 
šīm politikas nostādnēm. ES attīstības sadarbības prioritātes ietver pārtikas nodrošinājumu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Attiecīgajā ES politikas satvarā1 (2010) ir uzsvērts, cik svarīga 
politikas saskaņotība attīstībai (PCD) ir globālajam pārtikas nodrošinājumam, un īpaši izcelta 
ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP). 

Kaut arī KLP nesaskaņotība ar attīstības mērķiem ir mazinājusies, kopš ir pakāpeniski 
izbeigtas eksporta subsīdijas, nesaskaņotības problēmas vēl nav pilnībā novērstas. Attīstību 
var nelabvēlīgi ietekmēt KLP subsīdijas un tirgus atbalsta pasākumi, kas veicina konkrētu 
preču eksportu un importu uz/no jaunattīstības valstīm, un negatīvas klimata sekas, kuras ir 
radījusi resursietilpīga lauksaimnieciskā ražošana. 

Mūsu grozītā “horizontālā regula” paredz pielāgot vairāku KLP pasākumu finansēšanas, 
pārvaldības un uzraudzības noteikumus. Šīs “intervences” finansē ar Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA), kurus bieži dēvē par diviem KLP pīlāriem. KLP pēc 2021. gada būs jauns 
īstenošanas modelis, kas paredzēs dalībvalstīm lielāku atbildību valsts prioritāšu noteikšanā. 
Šis jaunais modelis saskan ar pāreju no atbilstības uz sniegumu, un nosacījumu sistēma ir 
svarīgs KLP elements. 

Referente atzinīgi vērtē pāreju uz jaunu, uz rezultātiem pamatotu KLP pieeju, kas var 
nodrošināt saskaņotību ar attīstības sadarbības, klimata un vides politikas jomām, lai arī tas, 
ka dalībvalstis pašas izvirzīs savus mērķus valsts plānos, var radīt reālu iespēju, ka 
samazināsies mērķu vērienīgums un valstis izvirzīs cita par citu zemākus mērķus. Analizējot 
šo leģislatīvā akta priekšlikumu no PCD skatpunkta, atklājas, ka šis princips nav pietiekami 
atspoguļots finansēšanas, pārvaldības un uzraudzības noteikumos. 

Tādēļ referente ierosina regulu grozīt, lai tajā iestrādātu lielāku apņemšanos īstenot PCD un 
nodrošinātu pienācīgu apspriešanos ar ieinteresētajām personām visos KLP plānošanas, 
īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas posmos, cita starpā: 
- paredzēt lielākas saistības un precizēt ES un dalībvalstu pienākumus attiecībā uz LESD 

paredzēto pienākumu nodrošināt PCD, programmu 2030. gadam un Parīzes nolīgumu; 
- sistemātiski uzraudzīt PCD rādītājus, ilgtspējīgas attīstības mērķus un klimata 

mērķrādītājus, kā arī KLP globālo pēdas nospiedumu. Paplašināt pašreizējo uzraudzības 
mehānismu, to piemērojot arī lauksaimniecības tirgiem, lai izsekotu jutīgu produktu 
ārējās tirdzniecības plūsmas uz jaunattīstības partnervalstīm un no tām; 

- pirms dalībvalstu KLP stratēģisko plānu noteikšanas apspriesties ar plašu ieinteresēto 
personu loku, tostarp attīstības partneriem un ekspertiem. 

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.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 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” 
secināts, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (turpmāk “KLP”) būtu jāturpina 
stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz 
grūtībām un iespējām, veicinot 
nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, 
cīnoties pret klimata pārmaiņām un 
pielāgojoties tām, kā arī pētniecību un 
inovāciju iznesot ārpus laboratoriju sienām 
un pārņemot tās laukos un tirgū. Turklāt 
KLP būtu arī jāmazina iedzīvotāju bažas 
par lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspēju.

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” 
secināts, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (turpmāk “KLP”) būtu jāturpina 
stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz 
grūtībām, kā arī iespējām, veicinot 
nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas 
lauku apvidos, veicinot sociālo 
iekļaušanu, mazinot teritoriju attīstības 
līmeņa atšķirības, cīnoties pret klimata 
pārmaiņām un pielāgojoties tām, kā arī 
pētniecību un inovāciju iznesot ārpus 
laboratoriju sienām un pārņemot tās laukos 
un tirgū. Paziņojumā ir uzsvērta arī KLP 
globālā dimensija un izklāstīta Savienības 
apņemšanās uzlabot ilgtspējīgas attīstības 
politikas saskaņotību (PCSD). Turklāt 
KLP būtu arī jāreformē ar mērķi mazināt 
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iedzīvotāju bažas par lauksaimnieciskās 
ražošanas ilgtspēju un šīs ražošanas 
ietekmi uz trešām valstīm, jo īpaši 
jaunattīstības valstīm, raugoties, lai 
iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar 
uzturvērtīgu, drošu un veselīgu pārtiku, 
un sekmēt ilgtspējīgu attīstību un tādu 
dabas resursu kā ūdens, augsne un gaiss 
efektīvu pārvaldību, lai aizsargātu 
bioloģisko daudzveidību un saglabātu 
dzīvotnes un ainavas, atbilstīgi Savienības 
starptautiskajiem pienākumiem un 
saistībām, tostarp Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam un Parīzes 
nolīgumam par klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) KLP īstenošanas modelis, kas 
orientēts uz atbilstību, būtu jākoriģē, lai 
lielāku uzmanību pievērstu rezultātiem un 
veikumam. Tāpēc Savienībai būtu jānosaka 
politikas pamatmērķi, intervences tipi un 
Savienības pamatprasības, bet dalībvalstīm 
būtu jāuzņemas lielāka atbildība un 
pārskatatbildība par minēto mērķu 
sasniegšanu. Lai labāk ņemtu vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, ir jānodrošina 
lielāka subsidiaritāte. Tātad saskaņā ar 
jauno īstenošanas modeli dalībvalstīm 
vajadzētu būt atbildīgām par savu KLP 
intervenču pieskaņošanu Savienības 
pamatprasībām tā, lai maksimalizētu to 
ieguldījumu Savienības KLP mērķu 
sasniegšanā un izveidotu un izstrādātu 
atbilstības un kontroles satvaru 
saņēmējiem.

(3) KLP īstenošanas modelis, kas 
orientēts uz atbilstību, būtu jākoriģē, lai 
lielāku uzmanību pievērstu ilgtspējīgai 
lauksaimniecībai. Tāpēc Savienībai būtu 
jānosaka politikas pamatmērķi, intervences 
tipi un Savienības pamatprasības, tostarp 
attiecībā uz politikas saskaņotību attīstībai 
(PCD), bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas 
lielāka atbildība un pārskatatbildība par 
minēto mērķu sasniegšanu. Lai labāk 
ņemtu vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, ir jānodrošina lielāka 
subsidiaritāte. Tātad saskaņā ar jauno 
īstenošanas modeli dalībvalstīm vajadzētu 
būt atbildīgām par savu KLP intervenču 
pieskaņošanu savām īpašajām vajadzībām 
un Savienības pamatprasībām tā, lai 
maksimizētu to ieguldījumu Savienības 
KLP mērķu sasniegšanā un izveidotu un 
izstrādātu atbilstības un kontroles satvaru 
saņēmējiem.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (8a) KLP īstenošanai vajadzētu būt 
saskanīgai ar attīstības sadarbības 
mērķiem, kā norādīts Līguma 208. pantā, 
tostarp arī ar Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam. Tas paredz, ka 
saskaņā ar šo regulu veiktajiem 
pasākumiem nebūtu jākaitē ne 
jaunattīstības valstu un jo īpaši vismazāk 
attīstīto valstu (VAV) pārtikas ražošanas 
spējai un ilgtermiņa pārtikas 
nodrošinājumam, ne Parīzes nolīgumā 
par klimata pārmaiņām paredzētajiem 
Savienības klimata pārmaiņu 
mazināšanas pienākumiem.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu visās ES politikās jomās ir jāņem vērā attīstības mērķi. ES 
attīstības sadarbības galvenie mērķi ir sekmēt jaunattīstības valstu lauksaimniecības attīstību 
un uzlabot vispārējo nodrošinājumu ar pārtiku. KLP ir ārēja ietekme, kas jo īpaši skar 
lauksaimniecības produktu tirdzniecību. Atbilstoši principam par politikas saskaņotību 
attīstībai iespējamā ietekme uz vietējiem lauksaimniecības tirgiem un vietējiem ražotājiem 
jaunattīstības valstīs ir jāuzrauga un, kad vien iespējams, jānovērš.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtisks jaunā īstenošanas modeļa 
priekšnoteikums ir dalībvalstu akreditēto 
maksājumu aģentūru iesaistīšana, jo tādā 
veidā iespējams panākt pamatotu 
pārliecību par to, ka ar intervencēm, kuras 
finansē no Savienības budžeta, tiks 
sasniegti attiecīgajos KLP stratēģiskajos 
plānos izvirzītie mērķi un mērķrādītāji. 

(11) Būtisks jaunā īstenošanas modeļa 
priekšnoteikums ir dalībvalstu akreditēto 
maksājumu aģentūru iesaistīšana, jo tādā 
veidā iespējams panākt pamatotu 
pārliecību par to, ka ar intervencēm, kuras 
finansē no Savienības budžeta, tiks 
sasniegti attiecīgajos KLP stratēģiskajos 
plānos izvirzītie mērķi un mērķrādītāji. 
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Tāpēc šajā regulā būtu skaidri jāparedz, ka 
no Savienības budžeta ir atlīdzināmi tikai 
akreditētu maksājumu aģentūru veiktie 
izdevumi. Turklāt ar Savienības 
finansētajiem izdevumiem par KLP 
stratēģisko plānu regulā minētajām 
intervencēm būtu jāpanāk atbilstoša 
izlaide, un šiem izdevumiem būtu jāatbilst 
Savienības pamatprasībām un pārvaldības 
sistēmām.

Tāpēc šajā regulā būtu skaidri jāparedz, ka 
no Savienības budžeta ir atlīdzināmi tikai 
akreditētu maksājumu aģentūru veiktie 
izdevumi. Turklāt ar Savienības 
finansētajiem izdevumiem par KLP 
stratēģisko plānu regulā minētajām 
intervencēm būtu jāpanāk atbilstoša 
izlaide, un šiem izdevumiem būtu jāatbilst 
Savienības pamatprasībām un pārvaldības 
sistēmām. Tai arī būtu jāveicina 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
sasniegšana. Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principiem un lai optimāli 
izmantotu Savienības finanšu resursus, 
par Savienības un dalībvalstu līdzekļu 
plānošanu un piešķiršanu būtu 
jāapspriežas ar plašu ieinteresēto personu 
loku. Šādas apspriešanās būtu jārīko gan 
dalībvalstīm pirms KLP stratēģisko plānu 
noteikšanas, gan Komisijai pirms valsts 
stratēģiju apstiprināšanas. Attīstības 
partneri būtu jāiekļauj jautājumos, kas ir 
saistīti ar PCD un KLP ietekmi uz 
jaunattīstības valstu, jo īpaši VAV, 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai Komisijai nodrošinātu iespējas 
pildīt pienākumus attiecībā uz PCD 
nodrošināšanu KLP īstenošanā, kā 
paredzēts Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula], tai būtu 
jāparedz lielākas uzraudzības spējas, kas 
ļautu vieglāk uzraudzīt KLP ārējo ietekmi, 
jo īpaši uz jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 7

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

(25a) Ņemot vērā KLP jauno 
īstenošanas modeli, kurā galvenā 
uzmanība pievērsta rezultātiem, ir jāvērtē 
tiešie rezultāti un ietekme, kas saistīti ar 
visiem KLP mērķiem, kuri minēti Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
5. un 6. pantā, lai garantētu, ka KLP 
līdzekļi tiek izmantoti efektīvi.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Ievērojot budžeta efektivitātes 
principu, publiskais finansējums KLP 
nebūtu jāizmanto gadījumos, ja tiek 
radītas citas izmaksas vides, sabiedrības 
veselības vai attīstības palīdzības jomā. 
Tāpēc šādai kaitniecīgai darbībai nebūtu 
jāpiešķir KLP finansējums. Tāpēc, 
garantējot par KLP un Savienības 
izdevumu efektivitāti, Savienības budžeta 
finanšu interešu riska jēdzienā būtu 
jāiekļauj arī vides riski un riski 
sabiedrības veselībai un PCD. Tas 
palīdzēs arī nodrošināt saskaņotību KLP 
un citu Savienības politiku prioritātēs un 
mērķos. Samazinot papildu izmaksas citās 
jomās, tiktu nodrošināta publisko 
izdevumu efektivitāte.

Pamatojums

Izmaksas, ko rada ietekme uz vidi, sabiedrības veselību, sociālajām struktūrām vai attīstību, 
ir nodotas citās publisko izdevumu, tostarp ES izdevumu, jomās. Tas nozīmē, ka tiek krietni 
pārmaksāts, ja izdevumi nav efektīvi, piemēram, vienreiz maksājam pārprodukcijas 
stimulēšanai, pēc tam atkārtoti krīzes novēršanai, un pēc tam vēlreiz, sedzot izdevumus 
attīstības atbalstam. Vai arī ― vienu reizi veicam maksājumu par lauksaimniecības praksi, 
kas rada piesārņojumu, pēc tam veicam maksājumu, lai sakoptu to vai atjaunotu ekosistēmas, 
vai maksājam vēlreiz, lai attīrītu dzeramo ūdeni.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Komisija būtu jāpilnvaro uz laiku 
apturēt maksājumus arī saistībā ar 
daudzgadu veikuma uzraudzību. Tātad 
gadījumos, kad virzība uz valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktajiem 
mērķrādītājiem kavējas vai ir 
nepietiekama, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai prasīt attiecīgajai dalībvalstij 
veikt vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā ar 
rīcības plānu, kurš jāsagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju, un kurā jāiekļauj 
skaidri progresa rādītāji. Ja dalībvalsts 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, 
lai situāciju labotu, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktu uz laiku 
apturēt mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus.

(30) Komisija būtu jāpilnvaro uz laiku 
apturēt maksājumus arī saistībā ar 
daudzgadu veikuma uzraudzību. Tātad 
gadījumos, kad virzība uz valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktajiem 
mērķrādītājiem kavējas vai ir 
nepietiekama, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai prasīt attiecīgajai dalībvalstij 
veikt vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā ar 
rīcības plānu, kurš jāsagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju, un kurā jāiekļauj 
skaidri progresa rādītāji. Rīcības plāns 
būtu jāizstrādā, iesaistot 94. pantā 
minētos partnerus. Ja dalībvalsts rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja rīcības 
plāns ir acīmredzami nepietiekams, lai 
situāciju labotu, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktu uz laiku 
apturēt mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, ka ir jāievēro Savienības 
tiesību akti vides jomā, kā arī Savienības 
un dalībvalstu saistības attiecībā uz 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un Līgumā paredzētie 
pienākumi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tāpat, kā tas bija saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1306/2013, Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarotai uz laiku apturēt 
maksājumus, ja pārvaldības sistēmām 
piemīt būtiski trūkumi, tostarp neatbilstība 
Savienības pamatprasībām un ziņošanas 
neuzticamība. Tomēr, lai mehānismu 

(31) Tāpat, kā tas bija saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1306/2013, Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarotai uz laiku apturēt 
maksājumus, ja pārvaldības sistēmām 
piemīt būtiski trūkumi, tostarp neatbilstība 
Savienības pamatprasībām un ziņošanas 
neuzticamība. Nesaskaņotība KLP un citu 
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padarītu efektīvāku, ir jāizskata 
maksājumu apturēšanas nosacījumi. Par 
šādas apturēšanas finansiālajām sekām 
būtu jālemj ad hoc atbilstības procedūrā.

Savienības politikas nostādņu, tostarp 
IAM, klimata, vides un cilvēktiesību 
saistību, īstenošanā būtu jāuzskata par 
dalībvalstu pārvaldības sistēmu būtisku 
trūkumu. Tomēr, lai mehānismu padarītu 
efektīvāku, ir jāpārskata maksājumu 
apturēšanas nosacījumi. Par šādas 
apturēšanas finansiālajām sekām būtu 
jālemj ad hoc atbilstības procedūrā.

Pamatojums

Tiek ņemta vērā nepieciešamība kopējai lauksaimniecības politikai būt saskaņotai ar ES 
attīstības politiku, kā to ir atzinusi Komisija savā paziņojumā par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni (COM(2017) 713 final), kā arī Padome un dalībvalstis 2017. gada 
jaunajā Eiropas Konsensā par attīstību; nesaskaņotība starp KLP un plašāku Savienības 
ārējo mērķu īstenošanu būtu sodāma, ja tas ir noticis ar apzinātām darbībām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Saskaņā ar Līguma 317. pantu 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
uzņemas atbildību par Savienības budžeta 
izpildi. Tālab Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktiem lemt par 
to, vai dalībvalstu veiktie izdevumi ir 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem. Būtu 
jāpiešķir dalībvalstīm tiesības pamatot 
savus lēmumus veikt maksājumus, un tām 
vajadzētu būt iespējai izmantot 
samierināšanas procedūru, ja tās nevar 
vienoties ar Komisiju. Lai dalībvalstīm 
dotu juridiskas un finansiālas garantijas par 
iepriekš veiktajiem izdevumiem, būtu 
jānosaka noilguma periods, kura laikā 
Komisijai jānolemj, kādām vajadzētu būt 
neatbilstības finansiālajām sekām.

(41) Saskaņā ar Līguma 317. pantu 
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
uzņemas atbildību par Savienības budžeta 
izpildi. Tālab Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktiem lemt par 
to, vai dalībvalstu veiktie izdevumi ir 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, 
prioritātēm un starptautiskajiem 
nolīgumiem, cita starpā Ilgtspējīgas 
attīstības programmai 2030. gadam un 
Parīzes nolīgumam par klimata 
pārmaiņām. Šajos mērķos īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš PCD principam, kā arī 
Līguma 191. pantā noteiktajiem 
Savienības klimata un vides politikas 
mērķiem. Lauksaimniecības politikai un 
tās finansēšanai nebūtu jātraucē citu 
Savienības politikas jomu darbībai. Būtu 
jāpiešķir dalībvalstīm tiesības pamatot 
savus lēmumus veikt maksājumus, un tām 
vajadzētu būt iespējai izmantot 
samierināšanas procedūru, ja tās nevar 
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vienoties ar Komisiju. Lai dalībvalstīm 
dotu juridiskas un finansiālas garantijas par 
iepriekš veiktajiem izdevumiem, būtu 
jānosaka noilguma periods, kura laikā 
Komisijai jānolemj, kādām vajadzētu būt 
neatbilstības finansiālajām sekām.

Pamatojums

Tiek ņemta vērā nepieciešamība kopējai lauksaimniecības politikai būt saskaņotai ar ES 
attīstības politiku, kā to ir atzinusi Komisija savā paziņojumā par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni (COM(2017) 713 final), kā arī Padome un dalībvalstis 2017. gada 
jaunajā Eiropas Konsensā par attīstību; nesaskaņotība starp KLP un plašāku Savienības 
ārējo mērķu īstenošanu būtu sodāma, ja tas ir noticis ar apzinātām darbībām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Komisijas paziņojumā “Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne” kā viens no 
turpmākās KLP stratēģiskajiem virzieniem 
tika minēts uzdevums veicināt vidrūpi un 
klimata darbu un palīdzēt sasniegt 
Savienības vidiskos un klimatiskos mērķus. 
Tāpēc vidiskiem un klimatiskiem nolūkiem 
valsts un Savienības līmenī ir kļuvusi 
nepieciešama zemesgabalu identifikācijas 
sistēmas un citu integrētās administrācijas 
un kontroles sistēmas datu koplietošana. 
Tālab būtu jāparedz, ka integrētajā sistēmā 
savāktos datus vidiskos un klimatiskos 
nolūkos koplieto dalībvalstu publiskās 
iestādes un Savienības iestādes un 
struktūras. Lai kāpinātu to datu 
izmantošanas efektivitāti, kas dažādām 
publiskajām iestādēm pieejami Eiropas 
statistikas sagatavošanai, būtu jāparedz arī 
tas, ka integrētās sistēmas dati statistiskām 
vajadzībām ir jādara pieejami struktūrām, 
kas ir daļa no Eiropas Statistikas sistēmas.

(49) Komisijas paziņojumā “Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne” kā viens no 
turpmākās KLP stratēģiskajiem virzieniem 
tika minēts uzdevums veicināt vidrūpi un 
klimata darbu un palīdzēt sasniegt 
Savienības vidiskos un klimatiskos mērķus. 
Paziņojumā ir uzsvērta arī KLP globālā 
dimensija un izklāstīta Savienības 
apņemšanās uzlabot politikas saskaņotību 
ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc vidiskiem un 
klimatiskiem nolūkiem, PCD un IAM 
īstenošanai, kā arī saskaņotības 
nodrošināšanai ar citiem Savienības 
iekšējās un ārējās politikas virzieniem 
valsts un Savienības līmenī ir kļuvusi 
nepieciešama zemesgabalu identifikācijas 
sistēmas un citu integrētās administrācijas 
un kontroles sistēmas datu koplietošana. 
Tālab būtu jāparedz, ka integrētajā sistēmā 
savāktos datus šajos nolūkos koplieto 
dalībvalstu publiskās iestādes un 
Savienības iestādes un struktūras. Lai 
kāpinātu to datu izmantošanas efektivitāti, 
kas dažādām publiskajām iestādēm 
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pieejami Eiropas statistikas sagatavošanai, 
būtu jāparedz arī tas, ka integrētās sistēmas 
dati statistiskām vajadzībām ir jādara 
pieejami struktūrām, kas ir daļa no Eiropas 
Statistikas sistēmas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (49a) Dalībvalstīm KLP politikas 
nostādņu un instrumentu plānošanā un 
īstenošanā arī ir jāievēro papildu 
stratēģiskie virzieni, lai nodrošinātu ar 
KLP saistītas lauksaimniecības pārtikas 
ražošanas nozares tirdzniecības rezultātu 
saskaņotību ar Savienības attīstības 
politiku, jo īpaši attiecībā uz brīvprātīgi 
saistīta atbalsta un lauksaimniecības 
rezerves izmantošanu tirgus krīzes 
situāciju risināšanai.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ņemot vērā lauksaimniecības 
produktu tirdzniecības starptautisko 
struktūru un gādājot par iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību, ir jāorganizē dalībvalstu 
sadarbība. Ir jāizveido arī Savienības 
līmenī centralizēta dokumentēšanas 
sistēma, kas attiecas uz uzņēmumiem, kuri 
veic uzņēmējdarbību trešās valstīs un 
saņem vai veic maksājumus.

(53) Ņemot vērā lauksaimniecības 
produktu tirdzniecības starptautisko 
struktūru un gādājot par iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību un PCD saistību 
ievērošanu, ir jāorganizē dalībvalstu 
savstarpējā sadarbība un dalībvalstu un 
trešo valstu sadarbība. Ir jāizveido arī 
Savienības līmenī centralizēta 
dokumentēšanas sistēma, kas attiecas uz 
uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību 
trešās valstīs un saņem vai veic 
maksājumus. Ar šo sistēmu būtu jāpalīdz 
atklāt nesaskaņotība starp KLP un 
Savienības ārējo politikas nostādņu 
īstenošanu. Dokumentēšanas sistēmā 
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būtu jāizceļ attiecīgo uzņēmumu 
ieguldījums vai ietekme trešās valstīs 
attiecībā uz Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam. Šādā 
dokumentācijā būtu arī jāuzsver KLP 
ieguldījums, jo īpaši ņemot vērā tās ārējo 
dimensiju Līguma 208. pantā noteikto 
Savienības attīstības mērķu īstenošanā.

Pamatojums

Pareizas un efektīvas sadarbības garā ar trešām valstīm Komisijai ir jāpastiprina dialogs ar 
partnervalstīm jebkādā aspektā, kas varētu ietekmēt to attīstības procesu, neatkarīgi no tā, 
vai tas tieši attiecas uz Savienības politikas jomu. Savienības partneru sniegtajai informācijai 
būtu jāpalīdz atklāt un likvidēt ES politikas nostādņu nesaskaņotība, un datu vākšana un 
apmaiņa atvieglotu šo procesu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Nosacījumu sistēma ir svarīgs KLP 
elements, jo īpaši attiecībā uz tās 
vidiskajiem un klimatiskajiem elementiem, 
kā arī ar sabiedrības veselību un 
dzīvniekiem saistītiem jautājumiem. Tas 
nozīmē, ka būtu jāveic kontroles un 
vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi, lai 
nodrošinātu nosacījumu sistēmas 
rezultativitāti. Lai saņēmējiem dažādās 
dalībvalstīs nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, daži vispārīgi 
noteikumi par nosacījumu sistēmas 
kontrolēm un sodiem būtu jāievieš 
Savienības līmenī.

(55) Nosacījumu sistēma ir svarīgs KLP 
elements, jo nodrošina gan lielu 
maksājumu ilgtspēju, piemēram, attiecībā 
uz pesticīdu lietošanu, gan vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visiem 
lauksaimniekiem dalībvalstīs un to starpā, 
jo īpaši attiecībā uz tās vidiskajiem un 
klimatiskajiem elementiem, kā arī saistībā 
ar sabiedrības veselību un dzīvnieku 
labturību. Tas nozīmē, ka būtu jāveic 
kontroles un vajadzības gadījumā 
jāpiemēro sodi, lai nodrošinātu nosacījumu 
sistēmas rezultativitāti. Lai saņēmējiem 
dažādās dalībvalstīs nodrošinātu šādus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, daži 
vispārīgi noteikumi par nosacījumu 
sistēmu un kontrolēm un sodiem saistībā 
ar neatbilstību būtu jāievieš Savienības 
līmenī.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Šajā sakarā būtu pienācīgi jāatzīst 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp plašsaziņas 
līdzekļu un nevalstisko organizāciju, loma 
un to ieguldījums pārvaldes iestāžu 
kontroles satvara stiprināšanā pret 
krāpšanu un pret publisko līdzekļu 
nelikumīgu izlietojumu jebkādā citā veidā.

(67) Šajā sakarā būtu pienācīgi jāatzīst 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp plašsaziņas 
līdzekļu un nevalstisko organizāciju, loma 
un to ieguldījums pārvaldes iestāžu 
kontroles satvara stiprināšanā pret 
krāpšanu un pret publisko līdzekļu 
nelikumīgu izlietojumu jebkādā citā veidā. 
Turklāt minētās ieinteresētās personas 
būtu jāmudina izcelt un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
paredzētajai Komisijas uzklausīšanas 
amatpersonai nosūtīt datus par KLP un 
esošo Savienības politikas nostādņu 
īstenošanas nesaskaņotību, jo īpaši ņemot 
vērā Savienības vides un attīstības 
politikas jomas.

Pamatojums

ES 2005. gada ES Konsensā par attīstību un vēlreiz 2017. gada Jaunajā konsensā par 
attīstību apņēmās atzīt un nostiprināt nevalstisko dalībnieku līdzdalības principu, lai īstenotu 
attīstības mērķi “Konsenss par attīstību”. Ar stratēģisko plānu regulas grozījumiem ir 
izveidots Komisijas uzklausīšanas amatpersonas amats.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
82. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(82) Komisijas īstenošanas pilnvarām 
būtu jāaptver arī noteikumi, kuru mērķis ir 
panākt ar Savienības finanšu interešu 
aizsardzību saistīto dalībvalstu pienākumu 
vienādu piemērošanu, un vajadzīgie 
noteikumi, kuru mērķis ir panākt pārbaužu 
vienādu piemērošanu Savienībā.

(82) Komisijas īstenošanas pilnvarām 
būtu jāaptver arī noteikumi, kuru mērķis ir 
panākt ar Savienības finanšu interešu 
aizsardzību saistīto dalībvalstu pienākumu 
vienādu piemērošanu un kuros būtu 
jāietver budžeta efektivitātes princips, 
neļaujot veikt KLP maksājumus, kas rada 
papildu izmaksas Savienības budžetā, un 
vajadzīgie noteikumi, kuru mērķis ir 
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panākt pārbaužu vienādu piemērošanu 
Savienībā. Tāpēc Komisijai būtu jāparedz 
arī noteikumi, ar kuriem nodrošina 
saskaņotību starp dalībvalstu īstenoto 
KLP un citām Savienības politikas 
jomām, īpašu uzmanību pievēršot Līguma 
11. un 191. pantā noteiktajām vides 
prasībām, kā arī saistībām attiecībā uz 
PCD, kas paredzēta Līguma 208. pantā.

Pamatojums

Izmaksas, ko rada ietekme uz vidi, sabiedrības veselību, sociālajām struktūrām vai attīstību, 
ir nodotas citās publisko izdevumu, tostarp ES izdevumu, jomās. Tas nozīmē, ka tiek krietni 
pārmaksāts, ja izdevumi nav efektīvi, piemēram, vienreiz maksājam pārprodukcijas 
stimulēšanai, pēc tam atkārtoti krīzes novēršanai, un pēc tam vēlreiz, sedzot izdevumus 
attīstības atbalstam. Vai arī ― vienu reizi veicam maksājumu par lauksaimniecības praksi, 
kas rada piesārņojumu, pēc tam veicam maksājumu, lai sakoptu to vai atjaunotu ekosistēmas, 
vai maksājam vēlreiz, lai attīrītu dzeramo ūdeni.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumus, kas vajadzīgi KLP 
analizēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai, 
informācijas apmaiņai un īstenošanai, kā 
arī pasākumus, kas saistīti ar kontroles 
sistēmu īstenošanu un tehnisko un 
administratīvo palīdzību;

(a) pasākumus, kas vajadzīgi KLP un 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 
2030. gadam un Parīzes nolīguma par 
klimata pārmaiņām analizēšanai, 
pārvaldībai, uzraudzībai, informācijas 
apmaiņai un īstenošanai, kā arī pasākumus, 
kas saistīti ar kontroles sistēmu īstenošanu 
un tehnisko un administratīvo palīdzību;

Pamatojums

LESD 208. pantā ir paredzēts, ka visās ES politikās jomās ir jāņem vērā attīstības mērķi. ES 
attīstības sadarbības un IAM galvenie mērķi ir uzlabot vispārējo pārtikas nodrošinājumu un 
palīdzēt jaunattīstības valstīs izveidot izturīgas lauksaimniecības sistēmas.  Lauksaimniecības 
nozares iekšējā tirgus regulēšana tieši ietekmē šo sistēmu darbību jaunattīstības valstīs.
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) rīcību, kuru Komisija veic ar to 
tālizpētes lietotņu palīdzību, ko izmanto 
lauksaimniecības resursu uzraudzībai 
saskaņā ar 23. pantu;

(c) pasākumus, ko Komisija veic ar to 
tālizpētes lietotņu palīdzību, kuras 
izmanto, lai saskaņā ar 23. pantu 
uzraudzītu lauksaimniecības resursus un 
dalībvalstu līdzdalību lauksaimniecības 
praksē, kas atbilst Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam un Parīzes 
nolīgumam par klimata pārmaiņām;

Pamatojums

LESD 208. pantā ir paredzēts, ka visās ES politikās jomās ir jāņem vērā attīstības mērķi. ES 
attīstības sadarbības un IAM galvenie mērķi ir uzlabot vispārējo pārtikas nodrošinājumu un 
palīdzēt jaunattīstības valstīs izveidot izturīgas lauksaimniecības sistēmas.  Lauksaimniecības 
nozares iekšējā tirgus regulēšana tieši ietekmē šo sistēmu darbību jaunattīstības valstīs. 

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pētījumus par KLP un fondu 
finansēto pasākumu izvērtējumus, tostarp 
izvērtēšanas metožu uzlabošanu un 
informācijas apmaiņu par KLP 
izmantotajām praksēm, kā arī pētījumus, 
kas veikti kopā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB);

(f) pētījumus par KLP un fondu 
finansēto pasākumu izvērtējumus, tostarp 
izvērtēšanas metožu uzlabošanu un 
informācijas apmaiņu par KLP 
izmantotajām praksēm, kā arī pētījumus, 
kas veikti kopā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB), iesaistot Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 94. pantā 
minētos attiecīgos dalībniekus, jo īpaši 
vietējās, reģionālās, valsts un 
starptautiskās ieinteresētās personas, 
akadēmiskos ekspertus un NVO; 
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) iemaksu lauku attīstības intervenču 
kontekstā veiktos pasākumos, kas attiecas 
uz informācijas izplatīšanu, informētības 
palielināšanu, sadarbības veicināšanu un 
pieredzes apmaiņu Savienības līmenī un 
ietver attiecīgo pušu tīklošanu;

(h) iemaksu lauku attīstības intervenču 
kontekstā veiktos pasākumos, kas attiecas 
uz informācijas izplatīšanu, informētības 
palielināšanu, tostarp par KLP globālajām 
sekām, sadarbības veicināšanu un 
pieredzes apmaiņu vietējā, reģionālā, 
valsts, Savienības un starptautiskajā 
līmenī un ietver attiecīgo pušu tīklošanu;

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) KLP ietekmi uz trešām valstīm, jo 
īpaši jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt un nodrošināt Savienības 
noteikumu saskaņotu piemērošanu.

(d) veicināt un nodrošināt Savienības 
noteikumu un no attiecīgajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem izrietošu 
Savienībai saistošu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārvaldīt Savienības 
lauksaimniecības tirgus globālā kontekstā;

(a) pareizi un ilgtspējīgi pārvaldīt 
Savienības lauksaimniecības tirgus globālā 
kontekstā, tostarp reģionālā un globālā 
līmenī izveidojot un paplašinot tirgus 
uzraudzības mehānismus, ņemot vērā 
attīstības mērķus;

Pamatojums

Uzraudzība ir nepieciešama, lai saprastu iekšēju ES politikas nostādņu ārējo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm un tādējādi panāktu PCD.   Līdzīgi, kā to paredz LESD 191. pants, KLP 
un tās finansēšanai nebūtu jātraucē IAM vai Parīzes nolīgumā noteikto mērķu sasniegšana.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt lauksaimniecības zemes 
izmantojuma un lauksaimniecības zemes 
izmantojuma maiņas, tostarp 
agromežsaimniecības platību, 
agroekonomisko un agrovidisko 
uzraudzību un lauksaimniecības kultūru 
stāvokļa uzraudzību tā, lai būtu iespējams 
sagatavot aplēses, jo īpaši attiecībā uz 
ražām un lauksaimniecisko ražošanu, un ar 
ārkārtas apstākļiem saistīto ietekmi uz 
lauksaimniecību;

(b) nodrošināt lauksaimniecības zemes 
izmantojuma un lauksaimniecības zemes 
izmantojuma maiņas, tostarp 
agromežsaimniecības platību, 
agroekonomisko un agrovidisko 
uzraudzību un lauksaimniecības kultūru 
stāvokļa uzraudzību tā, lai būtu iespējams 
sagatavot aplēses, jo īpaši par ražām un 
lauksaimniecisko ražošanu, un ar ārkārtas 
apstākļiem saistīto ietekmi uz 
lauksaimniecību, kā arī progresa 
uzraudzību tādas lauksaimniecības 
prakses īstenošanā, kas palīdz sasniegt 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam un Parīzes nolīgumā par 
klimata pārmaiņām noteiktos klimatiskos 
mērķus un mērķrādītājus;
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Pamatojums

Uzraudzība ir nepieciešama, lai saprastu iekšēju ES politikas nostādņu ārējo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm. Līdzīgi, kā to paredz LESD 191. pants, Savienības klimata un vides 
politikas mērķiem, KLP un tās finansēšanai nebūtu jātraucē IAM vai Parīzes nolīgumā 
noteikto mērķu sasniegšana. 

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt pasaules tirgu 
pārredzamību;

(d) veicināt pasaules tirgu 
pārredzamību, tostarp nodrošinot PCD;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot 7. panta c) punktu, Komisija 
finansē rīcības, kas attiecas uz KLP 
īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, 
tostarp satelītdatu, ģeotelpisko datu un 
meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi, 
telpisko datu infrastruktūras un tīmekļa 
vietnes izveidi, specifisku, ar 
klimatiskajiem apstākļiem saistītu pētījumu 
veikšanu, tālizpēti, ko izmanto, lai 
palīdzētu uzraudzīt lauksaimniecības 
zemes izmantojuma maiņu un augsnes 
veselību, un agrometeoroloģisko un 
ekonometrisko modeļu atjaunināšanu. 
Minētās rīcības vajadzības gadījumā veic 
sadarbībā ar EVA, JRC, valsts 
laboratorijām un struktūrām vai ar privātā 
sektora iesaistīšanos.

Ievērojot 7. panta c) punktu, Komisija 
finansē rīcības, kas attiecas uz KLP un tās 
ietekmes Savienībā un ārpus tās 
īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, 
tostarp satelītdatu, ģeotelpisko datu un 
meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi, 
telpisko datu infrastruktūras un tīmekļa 
vietnes izveidi, specifisku, ar 
klimatiskajiem apstākļiem saistītu pētījumu 
veikšanu, tālizpēti, ko izmanto, lai 
palīdzētu uzraudzīt lauksaimniecības 
zemes izmantojuma maiņu un augsnes 
veselību, un agrometeoroloģisko un 
ekonometrisko datu un modeļu 
atjaunināšanu. Minētās rīcības vajadzības 
gadījumā veic sadarbībā ar EVA, JRC, 
valsts laboratorijām un struktūrām vai ar 
pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora 
iesaistīšanos. Tas paredz kopīgu pieeju un 
ieguldījumu starptautiskās iniciatīvās un 
datu avotos, tostarp UNFCCC, kā arī 
attiecībā uz klimata un vides datiem vai 
datiem un/vai informāciju, kas palīdz 
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nodrošināt pasaules tirgu pārredzamību 
vai IAM īstenošanas izsekojamību.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Politikas saskaņotības attīstībai 

uzraudzība
1. Saskaņā ar Līguma 208. pantu 
KLP ietekmei uz pārtikas sistēmām un 
ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku 
jaunattīstības valstīs veic regulārus un 
neatkarīgus novērtējumus. Šajā 
uzraudzībā īpaša uzmanība tiek veltīta 
tam, kāda ietekme lauksaimniecības 
pārtikas tirdzniecības plūsmām starp 
Savienību un jaunattīstības valstīm ir uz: 
(a)  pārtikas ražošanu, apstrādi un 
izplatīšanu VAV;
(b)  vietējiem sīkražotājiem un 
sievietēm lauksaimniecēm;
(c) produktiem, kurus jaunattīstības 
valstis uzskata par sensitīviem;
(d)  produktiem no nozarēm, kurās ir 
piešķirti KLP saistītie maksājumi un 
kurās ir ieviesti KLP krīzes pārvarēšanas 
pasākumi.
2. Novērtējumā pārbauda datus no 
Savienības tirgus novērošanas centriem, 
gadījumu izpētes, ziņojumiem par 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī 
partnervalstu un citu attiecīgo ieinteresēto 
personu, piemēram, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, sniegtos 
pierādījumus. Šajā nolūkā Savienības 
tirgus novērošanas centru nozaru un 
ģeogrāfisko tvērumu paplašina, iekļaujot 
produktus, ko partnervalstis uzskata par 
sensitīviem, un aptverot VAV. Komisija 
pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 
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100. pantu attiecībā uz šīs regulas 
papildināšanu, paredzot novērtēšanas 
darbības jomu un procedūru.
3. Ja uzraudzības dati norāda uz 
risku, ka var tikt nelabvēlīgi ietekmēta 
kādas jaunattīstības valsts 
lauksaimniecības pārtikas ražošanas un 
apstrādes nozare vai nodrošinātība ar 
pārtiku, Komisija izdod agrīnu 
brīdinājumu, veicinot apspriešanos starp 
Savienību un skartajām lauksaimniecības 
kopienām, kā arī partnervalstu valdībām, 
lai vienotos par pasākumiem. Skartajām 
pusēm ir pieejams sociālais 
nodrošinājums.
4. Ja agrīnā brīdināšana netiek 
veikta, bet rodas nelabvēlīga ietekme, 
skartā puse var iesniegt sūdzību. Sūdzības 
iesniedz Eiropas Parlamenta 
pastāvīgajam referentam attīstības 
politikas saskaņotības jautājumos, un tās 
izskata uzklausīšanas amatpersonas 
Komisijā. Skartās grupas un citas 
ieinteresētās puses var iesniegt 
pierādījumus.
5. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu 
par novērtējuma rezultātiem, saņemtajiem 
pierādījumiem un Savienības politisko 
risinājumu.

Pamatojums

Šīs procedūras mērķis ir izveidot mehānismu, kas vienlaikus uzrauga attīstības politikas 
saskaņotību un ļauj Komisijai saņemt vēstījumus par iespējami skartajiem tirgiem un 
kopienām. Tas paplašina jau pašreizējo tirgus novērošanas centru pienākumus. Komisijas 
uzklausīšanas amatpersona jau strādā Eiropas Komisijā, un šo pienākumu varētu uzticēt arī 
ES delegācijām, kurām ir pilnvaras tirdzniecības un lauksaimniecības jomā.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) noteikumus, kas attiecas uz 
finansēšanu atbilstīgi 7. panta b) un 
c) punktam;

(a) noteikumus, kas attiecas uz 
finansēšanu atbilstīgi 7. panta b), c) un 
k) punktam;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) tas nerada kaitējumu ne sociālajā, 
ne vides ziņā un atbilst ES politikas 
mērķiem un starptautiskajām saistībām 
un prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 
.../... [KLP stratēģisko plānu regula] 5. un 
6. pantā.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, vai ja tas 
neatbilst Savienības starptautiskajiem 
nolīgumiem vai PCD, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši 

Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās 
informācijas mērķis ir jo īpaši palīdzēt 
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palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt 
KLP un uzlabot sabiedrības informētību 
par tās saturu un mērķiem, ar informācijas 
kampaņu palīdzību atjaunot krīžu dēļ 
zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un popularizēt Eiropas 
lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt 
iedzīvotājiem to izprast.

izskaidrot, īstenot un izstrādāt KLP un 
uzlabot sabiedrības informētību par tās 
saturu un mērķiem, tostarp klimata 
pārmaiņu mazināšanu, vides aizsardzību, 
dzīvnieku labturību, sociālo struktūru 
uzturēšanu lauku apvidos, kā arī par tās 
globālo dimensiju, vienlaikus uzņemoties 
atbildību par KLP ietekmi, jo īpaši uz 
jaunattīstības valstīm, un pēc krīžu 
atrisināšanas informēt iedzīvotājus ar 
neatkarīgu un objektīvu informācijas 
kampaņu palīdzību, informēt 
lauksaimniekus un citas lauku apvidos 
aktīvas personas un popularizēt ilgtspējīgu 
Savienības lauksaimniecības modeli, kā arī 
palīdzēt iedzīvotājiem to izprast.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sistēma, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar 57. panta 2. punktu, ietver 
sistemātiskas pārbaudes, kuras mērķtiecīgi 
vērstas uz jomām, kurās kļūdu risks ir 
visaugstākais.

Sistēma, ko dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar 57. panta 2. punktu, ietver 
sistemātiskas pārbaudes, kuras mērķtiecīgi 
vērstas uz jomām, kurās kļūdu risks ir 
visaugstākais un kurās šādu risku būtība 
rada lielāko kaitējumu videi, klimatam un 
sabiedrības vai dzīvnieku veselībai.

Pamatojums

Ar šo grozījumu riska jēdziens tiek aktualizēts atbilstīgi jaunajam īstenošanas modelim. 
Princips “fondu risks”, kas ievērots līdz šim, tagad būtu jāsaprot arī kā ES un dalībvalstu 
publisko līdzekļu efektīva izmantošana. Tas nozīmē, ka atbilstīgi budžeta efektivitātes 
principam KLP nevajadzētu pieļaut publisko līdzekļu izlietojumu, kas rada papildu izmaksas, 
piemēram, gadījumos, kad eksternalizētās izmaksas vēlāk sedz no publiskajiem līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaudes neveic EIB vai tādas citas 
starptautiskas finanšu iestādes līmenī, kurā 
dalībvalsts ir akcionāre.

Pārbaudes neveic dalībvalstis EIB vai tādas 
citas starptautiskas finanšu iestādes līmenī, 
kurā dalībvalsts ir akcionāre. Šīs 
sistemātiskās atbilstības un saskaņotības 
pārbaudes veic Savienības vai citā 
atbilstīgā līmenī.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
65. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka ar 
integrēto sistēmu ievāktās datu kopas, ko 
Komisija izmanto, lai analizētu, 
uzraudzītu un izvērtētu KLP, KLP 
stratēģisko plānu un atbalstīto intervenču 
ietekmi uz Savienības attīstības mērķiem 
un jaunattīstības valstīm, Komisijai un 
vajadzības gadījumā dalībvalstu 
struktūrām, kas ir atbildīgas par KLP 
stratēģisko plānu izstrādi, un KLP 
stratēģisko plānu valstu vadošajām 
iestādēm piegādā bez maksas.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
76.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76.a pants
Atbildīgu investīciju un labas prakses 

pierādīšana
Uzņēmumi, kas vēlas, lai saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 



AD\1176525LV.docx 25/27 PE629.647v02-00

LV

regula] 7. pantu veiktajā novērtējumā 
tiktu ņemtas vērā viņu investīcijas un labā 
prakse, sniedz Komisijai vajadzīgos 
pierādījumus.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
 78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai 
sarakstu ar uzņēmumiem, kuri veic 
uzņēmējdarbību trešā valstī un kuriem 
attiecīgās summas maksājums ir veikts vai 
saņemts vai tam vajadzētu būt veiktam vai 
saņemtam minētajā dalībvalstī.

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai 
sarakstu ar uzņēmumiem, kuri veic 
uzņēmējdarbību trešā valstī un kuriem 
attiecīgās summas maksājums ir veikts vai 
saņemts vai tam vajadzētu būt veiktam vai 
saņemtam minētajā dalībvalstī. Komisija 
vajadzības gadījumā uzaicina ekspertus 
no trešām valstīm, tostarp jaunattīstības 
valstīm, lai iegūtu novērtējumu par KLP 
īstenošanas ārējo ietekmi dalībvalsts 
līmenī.

Pamatojums

Pareizas un efektīvas sadarbības garā ar trešām valstīm Komisijai būtu jāpastiprina dialogs 
ar partnervalstīm jebkādā aspektā, kas varētu ietekmēt to attīstības procesu. Savienības 
partneru sniegtajai informācijai būtu jāpalīdz atklāt un likvidēt ES politikas nostādņu 
nesaskaņotība, jo īpaši starp iekšējo politikas nostādņu ārējiem aspektiem un ārējām politikas 
nostādnēm. 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) 76.a pantā minētais atbildīgu 
investīciju un labas prakses pierādījums;
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Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław 
Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini
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ECR Czesław Hoc, Bernd Lucke

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


