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ĪSS PAMATOJUMS

KLP noteikumos būtu labāk jāatspoguļo sieviešu un vīriešu līdztiesības princips ar mērķi 
uzlabot sieviešu līdzdalību lauku apvidu sociālekonomiskajā attīstībā un nodrošināt sieviešu 
veiktā darba redzamību un lielāku novērtēšanu.

ES lauku apvidi saskaras ar strukturālām problēmām, un tādēļ, lai varētu sekmēt sieviešu 
lielāku iekļaušanu lauku apvidu ekonomikā, ir vajadzīgas jaunas lauku apvidu pievienotās 
vērtības veidošanas ķēdes, jo īpaši paredzot jaunas iespējas, kas saistītas ar “viedo ciematu” 
izveidi Eiropā.

Sieviešu uzņēmējdarbība ir viens no lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības pamatiem, kas būtu 
jāveicina un jāatbalsta dalībvalstu stratēģiskajos plānos. Dalībvalstīm arī vajadzētu būt 
iespējai pēc vēlēšanās paredzēt papildu kritērijus attiecībā uz maksājumtiesību rezervju 
izmantošanu, lai tās varētu vairāk novirzīt lauku saimniecību īpašniecēm. 

Īpaša uzmanība būtu jāpiešķir sieviešu nodarbinātības iespēju palielināšanai. Šajā nolūkā būtu 
jāizstrādā digitāla infrastruktūra un aprūpes pakalpojumi (bērnu un vecāka gadagājuma 
cilvēku aprūpe), kas ir saistīti ar darba un privātās dzīves līdzsvara politikas izstrādi.

Dalībvalstis stratēģiskajos plānos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus lauku apvidos 
dzīvojošām sievietēm un tādējādi uzlabot viņu piekļuvi finanšu instrumentiem, 
lauksaimniecības zemei un kredītiem. 

Būtu jāizstrādā arī tematiskās apakšprogrammas, kas paredzētas sieviešu iespēcināšanai lauku 
apvidos. 

Stratēģiskajos plānos varētu arī iekļaut papildu kritērijus noteiktiem intervenču veidiem, un 
varētu sniegt atbalstu sieviešu iespēcināšanai paredzētu tematisko apakšprogrammu izstrādei 
un īstenošanai. 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pieteikumu iesniedzējiem, intervenču 
atlases kritēriji jānosaka KLP stratēģiskā plāna vadošajai iestādei. Dalībvalstis var nolemt 
zināmu ELFLA piešķīruma daļu izmantot, lai palīdzētu jaunām lauksaimniecēm un sievietēm 
lauku apvidos.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

(9a) Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem, un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšana ir svarīgs rīks, ar ko 
šo principu iestrādāt KLP. Tāpēc īpaša 
uzmanība jāvelta centieniem uzlabot 
sieviešu līdzdalību lauku apvidu 
sociālekonomiskajā attīstībā, tostarp viņu 
piekļuvi izglītībai, arodmācībām un 
profesionālajai apmācībai, nodarbinātībai 
un sociālajai aizsardzībai. Sieviešu vadītās 
saimniecības parasti ir mazākas, un 
darbs, ko sievietes veic kā saimnieku 
dzīvesbiedres, ne vienmēr ir atzīts un 
redzams, savukārt tas ietekmē viņu 
ekonomisko neatkarību un noved pie 
darba samaksas un pensiju 
dzimumšķirtnes un sociālās aizsardzības 
nepietiekamības. Šai regulai būtu jāpalīdz 
panākt, ka sieviešu darbs kļūst redzamāks, 
labāk novērtēts un tiek ņemts vērā 
konkrētajos mērķos, kas dalībvalstīm 
jāierosina savos stratēģiskajos plānos. 
Dzimumu līdztiesības un 
nediskriminēšanas principiem vajadzētu 
būt neatņemamai KLP intervenču 
sagatavošanas, īstenošanas un 
izvērtēšanas daļai, savukārt stratēģiskie 
plāni būtu jāizstrādā, jāīsteno, jāuzrauga 
un jāizvērtē dzimumsensitīvi. Šajā ziņā 
dalībvalstīm jānodrošina vienlīdzīga 
lauksaimnieču un lauksaimnieku piekļuve 
lauku saimniecības konsultāciju 
pakalpojumiem un jāmudina sievietes 
piedalīties KLP uzraudzības komitejā. 
Dalībvalstīm jāstiprina arī savas spējas 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanā 
un pēc dzimuma dalītu datu vākšanā.

Grozījums Nr. 2

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

(9a) Lai ar lauksaimnieču piesaisti 
saistītā mērķa kontekstā nodrošinātu 
konsekvenci starp tiešo maksājumu 
intervencēm un lauku attīstības 
intervencēm, Savienības līmenī būtu 
jānosaka lauksaimnieču pamatdefinīcija 
ar būtiskākajiem jēdziena elementiem.

Grozījums Nr. 3

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. 
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.

(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. 
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. Ņemot vērā pašreizējās 
dzimumšķirtnes, arī digitālo 
dzimumšķirtni, ir jāiekļauj 
dzimumperspektīva, un dalībvalstis 
stratēģiskajā plānā var izstrādāt 
apakšprogrammas, ar ko palīdzēt 
lauksaimniecēm izmantot finanšu 
instrumentus un uzlabot savas zināšanas 
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un prasmes.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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, jo īpaši bērnu aprūpes 
un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu, 
investīciju 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 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. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina sieviešu un vīriešu 
nodarbinātības iespēju vienlīdzība un 
viņu pamattiesību aizsardzība.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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, sieviešu lielāku iekļaušanu lauku 
ekonomikā 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.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Gādājot par lauku apvidu 
sociālekonomisko ilgtspēju, Eiropas 
Komisijai būtu jāpārbauda, vai 
dalībvalstis KLP stratēģiskajā plānā 
nodrošina saskaņotību starp Direktīvas 
2010/41/ES piemērošanu un ilgtermiņa 
pieeju lauku attīstības fondu 
izmantošanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Kad dalībvalstis atsaistīto tiešo 
atbalstu sniedz, pamatodamās uz 
maksājumtiesību sistēmu, tām būtu 
jāturpina pārvaldīt teritoriālām grupām 
izveidotu valsts rezervi vai rezerves. Šādas 
rezerves būtu prioritāri jāizmanto gados 
jauno lauksaimnieku un lauksaimniecisko 
darbību uzsākošo lauksaimnieku labā. Lai 
nodrošinātu netraucētu sistēmas darbību, ir 
vajadzīgi arī noteikumi par 
maksājumtiesību izmantošanu un 
nodošanu.

(27) Kad dalībvalstis atsaistīto tiešo 
atbalstu sniedz, pamatodamās uz 
maksājumtiesību sistēmu, tām būtu 
jāturpina pārvaldīt teritoriālām grupām 
izveidotu valsts rezervi vai rezerves. Šādas 
rezerves būtu prioritāri jāizmanto gados 
jauno lauksaimnieku, lauksaimnieču un 
lauksaimniecisko darbību uzsākošo 
lauksaimnieku labā. Gādājot par sieviešu 
lielāku iesaisti lauksaimniecības nozarē, 
dalībvalstis šajā nolūkā var apsvērt 
atbalstu gados jaunām lauksaimniecēm. 
Lai nodrošinātu netraucētu sistēmas 
darbību, ir vajadzīgi arī noteikumi par 
maksājumtiesību izmantošanu un 
nodošanu.

Grozījums Nr. 8

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

(30a) Sieviešu uzņēmējdarbība sociālā, 
ekonomiskā un vidiskā kontekstā ir viens 
no lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības 
pamatiem, kas būtu jāveicina, jāsekmē un 
jāatbalsta dalībvalstu stratēģiskajos 
plānos. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai paredzēt papildu kritēriju 
attiecībā uz maksājumtiesību rezerves 
izmantošanu, kurā būtu ietvertas arī 
lauku saimniecību īpašnieces.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Stratēģiskajos plānos dalībvalstīm 
attiecībā uz saviem ieguldījumiem 
infrastruktūrā, pakalpojumos un 
zināšanu un prasmju iegūšanā būtu 
jāapsver iespēja veidot vajadzīgo 
infrastruktūru, kas būtu daļa no vietējās 
attīstības stratēģijas un kas būtu pielāgota 
arī lauku sieviešu vajadzībām. Šādas 
infrastruktūras mērķim vajadzētu būt 
sniegt vajadzīgo palīdzību un atbalstu 
sieviešu iespēcināšanai un viņu 
nodarbinātības veicināšanai. Lai 
samazinātu nodarbinātības līmeņa 
dzimumšķirtni un palielinātu sieviešu 
nodarbinātību, dalībvalstu stratēģiskajiem 
plāniem ir jāveicina tādu politiku izstrāde, 
kuru mērķis ir darba un privātās dzīves 
līdzsvara sasniegšana. Tam var palīdzēt 
aprūpes pakalpojumu attīstīšana un ar to 
saistītās infrastruktūras pilnveidošana. 
Šādu un līdzīgu pakalpojumu atbalstu var 
finansēt ar apakšprogrammu sieviešu 
iespēcināšanai lauku apvidos, un šajā 
nolūkā sinerģiski var izmantot arī 
InvestEU un ESF+ programmas.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Ņemot vērā notiekošo 
digitalizācijas attīstību lauksaimniecības 
nozarē, dalībvalstis var izstrādāt 
apakšprogrammu, ar ko uzlabot digitālās 
prasmes lauku apvidos, un var veikt 
papildu pasākumus, lai samazinātu 
digitālo dzimumšķirtni, atvieglojot 
sieviešu piekļuvi mūžizglītībai, 
arodapmācībai un profesionālajai 
apmācībai lauku apvidos.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13

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

(43a) Atzīstot nozīmi, kāda ir 
lauksaimnieku mūžizglītībai un 
apmācībai, tostarp sieviešu izglītībai un 
apmācībai lauku apvidos, un ņemot vērā 
pastāvīgi mainīgo darba tirgu, būtu 
jānodrošina pienācīgas izglītības, 
apmācībās un pārkvalifikācijas 
programmas, lai palīdzētu samazināt 
sieviešu bezdarbu lauku apvidos un 
likvidētu sieviešu un vīriešu ienākumu un 
pensijas atšķirības.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
43.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43b) Lai veicinātu sieviešu un vīriešu 
līdztiesības principu, dalībvalstis savos 
KLP stratēģiskajos plānos var noteikt 
konkrētus finanšu instrumentu 
nosacījumus par lauku sieviešu stāvokļa 
un viņu uzņēmējdarbības iespēju 
uzlabošanu. Tādēļ tām būtu jāapsver 
iespēja vajadzības gadījumā savos KLP 
stratēģiskajos plānos dot priekšroku 
sievietēm, lai cita starpā viņām 
nodrošinātu labāku piekļuvi 
lauksaimniecības zemei un kredītiem un 
veicinātu sieviešu uzņēmējdarbību, 
tādējādi sekmējot lielāku lauku sieviešu 
pārstāvību saimniecību īpašnieku un 
uzņēmēju vidū.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
73. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Ikviena KLP stratēģiskā plāna 
īstenošana un virzība uz nospraustajiem 
mērķrādītājiem būtu regulāri jāuzrauga. 
Šāda KLP veikuma, uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēma būtu jāizveido, lai 
uzskatāmi parādītu paveikto un novērtētu 
politikas īstenošanas ietekmi un 
efektivitāti.

(73) Ikviena KLP stratēģiskā plāna 
īstenošana un virzība uz nospraustajiem 
mērķrādītājiem būtu regulāri jāuzrauga. 
Šāda KLP veikuma, uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēma būtu jāizveido, lai 
uzskatāmi parādītu paveikto un novērtētu 
politikas īstenošanas ietekmi un 
efektivitāti, kā arī ietekmi uz 
pamattiesībām.

Grozījums Nr. 16

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. Šos 
novērtējumus, rādītājus un veikuma 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu 
vajadzētu izstrādāt, izmantojot 
dzimumsensitīvu pieeju. 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.



PE630.397v02-00 14/35 AD\1178112LV.docx

LV

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, īstens lauksaimnieks un gados 
jauns lauksaimnieks:

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, īstens lauksaimnieks, 
lauksaimniece un gados jauns 
lauksaimnieks:

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) “lauksaimniece” tiek definēta tā, 
ka attiecīgā persona ir:
i) sieviete;
ii) lauku saimniecības vadītāja;
iii) attiecīgi apmācīta un/vai ar 
vajadzīgajām prasmēm.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos.

(c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos, dzimumu līdztiesību un 
sieviešu iespēcinātību lauku apvidos.

Grozījums Nr. 20

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

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

(h) veicināt nodarbinātību, īpašu 
uzmanību pievēršot sievietēm, sekmēt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un uzlabot 
sieviešu līdzdalību saimnieciskajā 
darbībā, kā arī veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, sociālo iekļautību un vietējo 
attīstību lauku apvidos, tostarp veicināt 
bioekonomiku un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pievienot 
dzimumsensitīvus rādītājus, savos 
stratēģiskajos plānos sīkāk iedalot 
I pielikumā minētos kopējos izlaides, 
rezultāta un ietekmes rādītājus.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sava KLP stratēģiskā plāna intervences 
dalībvalstis veido saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un 
vispārējiem Savienības tiesību principiem.

Sava KLP stratēģiskā plāna intervences 
dalībvalstis veido saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un 
vispārējiem Savienības tiesību principiem, 
kā arī atbilstoši dzimumu līdztiesības un 
nediskriminēšanas principiem, nodrošinot 
to pilnīgu integrāciju intervenču 
sagatavošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīm ir iespēja 
stratēģiskajā plānā izstrādāt 
apakšprogrammas, kas veicinātu gados 
jaunu lauksaimnieku un lauksaimnieču 
piekļuvi lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ja iespējams, dalībvalstis a) un 
b) apakšpunktā minētajos gadījumos, lai 
sasniegtu 6. panta 1. punkta 
h) apakšpunktā minēto mērķi, var apsvērt 
iespēju vajadzības gadījumā dot 
priekšroku sievietēm, jo īpaši 
lauksaimniecēm, kas nodibinājušas savu 
pirmo lauku saimniecību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) lauku apvidu sievietēm paredzētas 
tematiskas apakšprogrammas;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
64. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savos stratēģiskajos plānos 
var paredzēt papildu kritērijus šā panta 
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1. punktā minētajiem intervences veidiem 
un apsvērt dzimumsensitīvu rādītāju 
izstrādi, ar ko uzraudzīt un izvērtēt šīs 
intervences, nolūkā stiprināt sieviešu 
pozīciju lauku apvidos, lai panāktu 
6. panta 1. punktā noteiktos konkrētos 
mērķus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lauku apvidos veiktas investīcijas 
pamatpakalpojumos;

(b) lauku apvidos veiktas investīcijas 
pamatpakalpojumos, tostarp bērnu 
aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumos un infrastruktūrā;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
68.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68.b pants
Lauksaimnieču darījumdarbības 

uzsākšana
1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
noteiktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
piešķir maksājumus par lauksaimnieču 
darījumdarbības uzsākšanu, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, 
kā dalībvalstis sīkāk precizējušas savā 
KLP stratēģiskajā plānā.
2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
palīdzētu uzsākt darījumdarbību 
lauksaimniecēm, kas atbilst 4. panta 
1. punkta da) apakšpunktā noteiktajā 
definīcijā iekļautajiem nosacījumiem.
3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos 
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elementus un iesniegšanas nosacījumus.
4. Atbalstu dalībvalstis piešķir 
fiksētas summas veidā. Atbalsta 
maksimālā summa nepārsniedz 
100 000 EUR, un to drīkst apvienot ar 
finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos elementus 
un iesniegšanas nosacījumus.

3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos elementus 
un iesniegšanas nosacījumus. Veicina 
programmas, kurās īpaša uzmanība ir 
pievērsta sieviešu uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Lauku apvidu sievietēm paredzētas 

tematiskas apakšprogrammas
1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu tādu 
tematisko apakšprogrammu izveidei un 
īstenošanai, kas paredzētas lauku apvidu 
sievietēm un kas atvieglo lauksaimnieču 
darījumdarbības uzsākšanu, sekmējot 
sieviešu uzņēmējdarbību, saskaņā ar šā 
panta noteikumiem un saviem KLP 
stratēģiskajiem plāniem, tādējādi sekmējot 
6. panta 1. punktā noteikto konkrēto 
mērķu sasniegšanu. 
Šādu tematisko apakšprogrammu mērķis 
var būt uzlabot lauksaimnieču piekļuvi 
zemei, kredītiem un finanšu 
instrumentiem, veicināt viņu sniegumu un 
pilnveidot viņu zināšanas un prasmes 
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izglītības un apmācības ceļā, veicināt 
sieviešu nodarbinātību lauku apvidos, 
palielināt viņu līdzdalību vietējās rīcības 
grupās un vietēju partnerību izveidi 
programmas “Leader” ietvaros, veicināt 
konsultāciju pakalpojumu izmantošanu, 
tādējādi risinot atalgojumu un pensiju 
dzimumšķirtnes problēmu, uzlabot darba 
un privātās dzīves līdzsvaru un vēl labāk 
novērst sieviešu sociālo atstumtību lauku 
apvidos. 
Papildus tam dalībvalstis var īpaši segt 
izmaksas, ko rada pasākumi, kuri atvieglo 
labas prakses apmaiņu attiecībā uz lauku 
apvidu sieviešu neredzamā darba 
formalizāciju, kas nodrošinātu viņām 
sociālā nodrošinājuma segumu un 
Direktīvas 2010/41/ES praktisko 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KLP stratēģiskā plāna vadošā iestāde vai 
cita izraudzīta starpniekstruktūra pēc 
apspriešanās ar 111. pantā minēto 
uzraudzības komiteju nosaka intervenču 
atlases kritērijus attiecībā uz šādu veidu 
intervencēm: investīcijas, gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšana, sadarbība un 
zināšanu apmaiņa un informēšana. Atlases 
kritēriju mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret pieteikuma iesniedzējiem, 
finanšu resursu labāku izmantošanu un 
atbalsta orientēšanu uz intervences mērķi.

KLP stratēģiskā plāna vadošā iestāde vai 
cita izraudzīta starpniekstruktūra pēc 
apspriešanās ar 111. pantā minēto 
uzraudzības komiteju nosaka intervenču 
atlases kritērijus attiecībā uz šādu veidu 
intervencēm: investīcijas, gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšana, lauku apvidu 
sievietēm paredzētas tematiskās 
apakšprogrammas, sadarbība un zināšanu 
apmaiņa un informēšana. Atlases kritēriju 
mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu, 
nediskriminējošu attieksmi pret 
pieteikuma iesniedzējiem, finanšu resursu 
labāku izmantošanu un atbalsta orientēšanu 
uz intervences mērķi.

Grozījums Nr. 32
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Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā uz 
katru dalībvalsti norādītā minimālā summa 
tiek rezervēta 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosauktajam konkrētajam 
mērķim – piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību. Pamatojoties uz stāvokļa 
analīzi stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādu veidu intervencei:

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā uz 
katru dalībvalsti norādītā minimālā summa 
tiek rezervēta 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosauktajam konkrētajam 
mērķim – piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību. Pamatojoties uz tādu 
stāvokļa analīzi stipro un vājo pušu, iespēju 
un draudu izteiksmē (SVID analīze), kurā 
pienācīgi ievērots sieviešu un vīriešu 
līdztiesības princips, un uz apzinātajām 
vajadzībām, minēto summu izmanto šādu 
veidu intervencei:

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
86. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 
ELFLA piešķīruma daļu savos KLP 
stratēģiskajos plānos izmantot, lai ar šo 
atbalstu kā ar sviru plašāk izvērstu 
stratēģiskos dabas projektus, kas definēti 
[LIFE regulā], un lai saskaņā ar [Erasmus 
regulu] finansētu rīcību, ar ko veicina 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomas 
cilvēku un jo īpaši gados jauno 
lauksaimnieku transnacionālo 
mācībmobilitāti.

7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 
ELFLA piešķīruma daļu savos KLP 
stratēģiskajos plānos izmantot, lai ar šo 
atbalstu kā ar sviru plašāk izvērstu 
stratēģiskos dabas projektus, kas definēti 
[LIFE regulā], un lai saskaņā ar [Erasmus 
regulu] finansētu rīcību, ar ko veicina 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomas 
cilvēku un jo īpaši gados jauno 
lauksaimnieku transnacionālo 
mācībmobilitāti, kā arī sievietēm lauku 
apvidos.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
86. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šīs regulas Xa pielikumā attiecībā 
uz katru dalībvalsti norādītā minimālā 
summa tiek rezervēta mērķim piesaistīt 
lauksaimnieces. Pamatojoties uz dzimumu 
ietekmējuma novērtējumu, stāvokļa 
analīzi stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādai intervencei:

68.b pantā minētā lauksaimnieču 
darījumdarbības uzsākšana.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā uz 
katru dalībvalsti norādītā minimālā summa 
tiek rezervēta 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosauktajam konkrētajam 
mērķim – piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību. Pamatojoties uz stāvokļa 
analīzi stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādu veidu intervencei:

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā uz 
katru dalībvalsti norādītā minimālā summa 
tiek rezervēta 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosauktajam konkrētajam 
mērķim – piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību. Pamatojoties uz dzimumu 
ietekmējuma novērtējumu, stāvokļa 
analīzi stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādu veidu intervencei:

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
95. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Ia pielikums – dzimumu 
ietekmējuma novērtējums;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iekļauj SVID analīzes 
kopsavilkumu, kā minēts 103. panta 
2. punktā;

(a) iekļauj SVID analīzes 
kopsavilkumu, kā minēts 103. panta 
2. punktā, un analīzē iestrādā 
dzimumperspektīvu;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
96. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējumam dalībvalstis izmanto 
jaunākos un uzticamākos datus.

Novērtējumam dalībvalstis izmanto 
jaunākos un uzticamākos datus. 
Dalībvalstis vajadzības gadījumā izmanto 
pēc dzimuma sadalītus datus.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) skaidrojums, kuras intervences 
vairāk veicinās dzimumu līdztiesību un 
sieviešu stāvokļa attīstību lauku apvidos;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
103. pants – 2. punkts – 5.a daļa (jauna)



AD\1178112LV.docx 23/35 PE630.397v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 6. panta 1. punktā 
noteiktajiem konkrētajiem mērķiem SVID 
analīzi vajadzības gadījumā izstrādā 
dzimumresponsīvi.

Grozījums Nr. 41

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 
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.

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 
ieguldījumu konkrēto mērķu sasniegšanā, 
ietekmi uz iekšējā tirgus pareizu darbību 
un konkurences kropļojumu, 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem 
un pārvaldes iestādēm. Novērtējumā jo 
īpaši izskata KLP stratēģiskā plāna 
stratēģijas pietiekamību, attiecīgos 
konkrētos mērķus, mērķrādītājus, 
intervences un budžeta līdzekļus, kas 
vajadzīgi KLP stratēģiskā plāna konkrēto 
mērķu sasniegšanai ar ierosināto 
intervenču komplektu, pamatojoties uz 
dzimumu ietekmējuma novērtējumu, 
SVID analīzi un ex ante izvērtējumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) KLP stratēģisko plānu intervenču 
sagatavošanā, īstenošanā un izvērtēšanā 
tiktu nodrošināta dzimumu līdztiesības 
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aspekta integrēšana;

Grozījums Nr. 43

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, ietverot 
vismaz vienu pārstāvi no attiecīgas 
struktūras, kas atbildīga par dzimumu 
līdztiesības veicināšanu. Dalībvalstis 
nodrošina, ka sievietēm un vīriešiem ir 
vienlīdzīga piekļuve KLP uzraudzības 
komitejai, un mudina to sastāvā uzņemt 
sievietes.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
111. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) vai KLP stratēģiskā plāna izstrādē, 
īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā tiek 
izmantota dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas pieeja;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
113. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) apmainīties ar lauku apvidu 
sieviešu iespēcināšanas paraugpraksi;
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
113. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) palīdzēt dalībvalstu iestādēm veidot 
spējas KLP stratēģiskajā plānā integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu un ievērot 
dzimumu līdztiesības principu budžeta 
plānošanā, vākt un izmantot pēc dzimuma 
dalītus datus un izveidot platformu, kur 
ieinteresētajām personām apmainīties ar 
paraugpraksi, kā lauku apvidos iespēcināt 
sievietes, kas darāms dažādos līmeņos 
atbilstoši 6. panta 1. punkta noteiktajiem 
konkrētajiem mērķiem;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
115. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) datu vākšana, glabāšana un 
pārsūtīšana;

(c) datu vākšana, glabāšana un 
pārsūtīšana, arī pēc dzimuma dalītu datu 
vākšana;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
115. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ex ante, starpposma un ex post 
izvērtēšana un visas citas izvērtēšanas 
aktivitātes, kas saistītas ar KLP stratēģisko 
plānu.

(f) ex ante, starpposma un ex post 
izvērtēšana un visas citas izvērtēšanas 
darbības, kas saistītas ar KLP stratēģisko 
plānu un kam būtu jārisina arī lauku 
apvidu sieviešu vajadzības.
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Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lai novērtētu KLP iedarbību, 
lietderīgumu, efektivitāti, nozīmīgumu, 
saskanību un pievienoto vērtību;

(a) lai novērtētu KLP iedarbību, 
lietderīgumu, efektivitāti, nozīmīgumu, 
saskanību un pievienoto vērtību, tostarp 
tās ietekmi uz pamattiesībām;

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lai novērtētu KLP stratēģiskajos 
plānos iekļauto intervenču iedarbību, 
lietderīgumu, efektivitāti, nozīmīgumu un 
saskanību;

(d) lai novērtētu KLP stratēģiskajos 
plānos iekļauto intervenču iedarbību, 
lietderīgumu, efektivitāti, nozīmīgumu un 
saskanību, tostarp to ietekmi uz 
pamattiesībām;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
121. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgos gadījumos datus un rādītājus 
nosaka un vāc dalīti pēc dzimuma.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic ex ante 
izvērtēšanu, lai uzlabotu savu KLP 
stratēģisko plānu koncepcijas kvalitāti.

1. Dalībvalstis veic 
dzimumresponsīvu ex ante izvērtēšanu, lai 
uzlabotu savu KLP stratēģisko plānu 
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koncepcijas kvalitāti.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka KLP 
stratēģiskajos plānos ierosinātās 
intervences uzlabo dzimumu līdztiesību, 
veicot sistemātisku analīzi par to, kā tie 
ietekmē lauku apvidu sieviešu 
iespēcinātību.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
125. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) to, cik piemērotas ir procedūras, 
kuras attiecas uz KLP stratēģiskā plāna 
uzraudzību un tādu datu vākšanu, kas 
vajadzīgas izvērtējumu sagatavošanai;

(g) to, cik piemērotas ir procedūras, 
kuras attiecas uz KLP stratēģiskā plāna 
uzraudzību un tādu datu, tostarp pēc 
dzimuma dalītu datu, vākšanu, kas 
vajadzīgi izvērtējumu sagatavošanai;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
126. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic KLP stratēģisko 
plānu izvērtēšanu, lai uzlabotu plānu 
koncepcijas kvalitāti un īstenošanu, kā arī 
lai novērtētu to lietderīgumu, efektivitāti, 
nozīmīgumu, saskanību, Savienības 
pievienoto vērtību un ietekmi attiecībā uz 
to ieguldījumu 5. pantā un 6. panta 

1. Dalībvalstis veic KLP stratēģisko 
plānu izvērtēšanu, lai uzlabotu plānu 
koncepcijas kvalitāti un īstenošanu, kā arī 
lai novērtētu to lietderīgumu, efektivitāti, 
nozīmīgumu, saskanību, Savienības 
pievienoto vērtību un ietekmi attiecībā uz 
to ieguldījumu 5. pantā un 6. panta 
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1. punktā nosaukto KLP vispārējo un 
konkrēto mērķu sasniegšanā.

1. punktā nosaukto KLP vispārējo un 
konkrēto mērķu sasniegšanā. Šādu 
izvērtēšanu veic dzimumsensitīvi.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
127. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Starpposma izvērtēšanā un ex post 
izvērtēšanā izmanto dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas pieeju, izmantojot 
pēc dzimuma dalītus datus, lai izvērtētu 
KLP ietekmi un pievienoto vērtību lauku 
apvidu sieviešu stāvokļa attīstībā.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
127. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz faktiem, kas sniegti 
KLP izvērtējumos, tai skaitā KLP 
stratēģisko plānu izvērtējumos, kā arī citos 
attiecīgajos informācijas avotos, Komisija 
pēc starpposma izvērtējuma pabeigšanas 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
sākotnējo ziņojumu par šā panta 
īstenošanu, ietverot tajā KLP veikuma 
pirmos rezultātus. Otro ziņojumu, kurā 
iekļauts KLP veikuma novērtējums, 
iesniedz līdz 2031. gada 31. decembrim.

4. Pamatojoties uz faktiem, kas sniegti 
KLP izvērtējumos, tai skaitā KLP 
stratēģisko plānu izvērtējumos, kā arī citos 
attiecīgajos informācijas avotos, Komisija 
pēc starpposma izvērtējuma pabeigšanas 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
sākotnējo ziņojumu par šā panta 
īstenošanu, ietverot tajā KLP veikuma 
pirmos rezultātus un pienācīgi ņemot vērā 
dzimumu līdztiesības principu, kas 
noteikts 5. pantā vispārējos mērķos un 
6. panta 1. punktā konkrētajos mērķos. 
Otro ziņojumu, kurā iekļauts KLP veikuma 
novērtējums, iesniedz līdz 2031. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
128. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atbilstīgi tās ziņojumu sniegšanas 
prasībām, kas noteiktas saskaņā ar [jaunās 
finanšu regulas] [38. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta i) punktu], iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei minētajā pantā 
noteikto veikuma informāciju, kas 
novērtēta, izmantojot XII pielikumā 
noteikto rādītāju pamatkopumu.

Komisija atbilstīgi tās ziņojumu sniegšanas 
prasībām, kas noteiktas saskaņā ar [jaunās 
finanšu regulas] [38. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta i) punktu], iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei minētajā pantā 
noteikto veikuma informāciju, kas 
novērtēta, izmantojot XII pielikumā 
noteikto rādītāju pamatkopumu. Šādi 
XII pielikumā noteiktie rādītāji var būt 
sadalīti pēc dzimuma, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību lauku apvidos.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
129. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
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tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, trūkstošos datus 
cenšas iegūt, izmantojot Eiropas Statistikas 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 223/200940, tiesisko regulējumu, 
kas reglamentē Lauku saimniecību 
grāmatvedības datu tīklu, vai oficiālus 
nolīgumus ar citiem datu sniedzējiem, 
tādiem kā Kopīgais pētniecības centrs un 
Eiropas Vides aģentūra.

tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu 
tīkls, EIGE un Eurostat. Ja dati par šiem 
rādītājiem nav pieejami vai nav pilnīgi, 
trūkstošos datus cenšas iegūt, izmantojot 
Eiropas Statistikas programmu, kas 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 223/200940, 
tiesisko regulējumu, kas reglamentē Lauku 
saimniecību grāmatvedības datu tīklu, vai 
oficiālus nolīgumus ar citiem datu 
sniedzējiem, tādiem kā Kopīgais 
pētniecības centrs un Eiropas Vides 
aģentūra.

__________________ __________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes Lēmumu 
89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina 
Eiropas Kopienu Statistikas programmu 
komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes Lēmumu 
89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina 
Eiropas Kopienu Statistikas programmu 
komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
 PIELIKUMS I

IETEKMES, REZULTĀTU UN IZLAIDES RĀDĪTĀJI SASKAŅĀ AR 7. PANTU

Komisijas ierosinātais teksts

ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji
(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

I.22. Nodarbinātības veicināšana 
lauku apvidos: nodarbinātības 
līmeņa attīstība galvenokārt lauku 
apvidos

R.31. Lauku apvidu izaugsme un darbvietas: jaunas darbvietas 
atbalstītajos projektos 

Veicināt 
nodarbinātību, 
izaugsmi, sociālo 
iekļautību un 
vietējo attīstību 
lauku apvidos, 

I.23. Izaugsmes veicināšana lauku 
apvidos: IKP uz vienu iedzīvotāju 
attīstība galvenokārt lauku apvidos

R.32. Lauku bioekonomikas attīstība: atbalsta rezultātā izveidotu 
bioekonomikas uzņēmumu skaits
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ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji
(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

1.24. Taisnīgāka KLP: KLP 
atbalsta sadalījuma uzlabošana 

R.33. Lauku ekonomikas digitalizācija: lauku iedzīvotāji, uz 
kuriem attiecas Viedo ciematu stratēģija

I.25. Lauku iekļaušanas 
veicināšana: nabadzības indeksa 
attīstība lauku apvidos

R.34. Eiropas lauku apgabalu saikne: tādu lauku iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri iegūst labāku piekļuvi pakalpojumiem un 
infrastruktūrai, pateicoties KLP atbalstam

tostarp veicināt 
bioekonomiku un 
ilgtspējīgu 
mežsaimniecību)

R.35.Sociālās iekļaušanas veicināšana: minoritātes un/vai mazāk 
aizsargātu grupu pārstāvošu cilvēku skaits, kas gūst labumu no 
sociālās iekļaušanas projektiem

Grozījums

ES konkrētie mērķi Ietekmes rādītāji Rezultātu rādītāji
(tikai pamatojoties uz interventēm, ko atbalsta KLP)

I.21.a Sieviešu iespēcinātības 
veicināšana lauku apvidos: KLP 
atbalstu saņemošo sieviešu rādītāja 
attīstība 

I.22. Nodarbinātības veicināšana 
lauku apvidos: nodarbinātības 
līmeņa attīstība galvenokārt lauku 
apvidos 

I.22.a Sieviešu nodarbinātības 
līmeņa un sieviešu 
uzņēmējdarbības palielināšanās 
veicināšana lauku apvidos: 
sieviešu nodarbinātības līmeņa 
attīstība galvenokārt lauku apvidos

R.30.a Sievietes lauksaimnieciskajās darbībās: KLP atbalstu, 
tostarp visu veidu KLP maksājumu atbalstu, saņemošo sieviešu 
īpatsvara palielināšana; tādu lauksaimnieču skaits, kuras 
izveidojušas saimniecības ar KLP atbalstu 

R.30.b Jaunas sievietes lauku apvidos: tādu jaunu sieviešu 
īpatsvara palielināšana, kas KLP ietvaros saņem atbalstu par 
lauku saimniecību un uzņēmumu izveidi

R.31. Lauku apvidu izaugsme un darbvietas: jaunas darbvietas 
atbalstītajos projektos 

R.31.a Sieviešu nodarbinātības palielināšana lauku apvidos: 
sievietēm paredzētu darbvietu un sieviešu uzņēmējdarbības 
īpatsvars KLP finansētajos projektos

I.23. Izaugsmes veicināšana lauku 
apvidos: IKP uz vienu iedzīvotāju 
attīstība galvenokārt lauku apvidos

R.32. Lauku bioekonomikas attīstība: atbalsta rezultātā izveidotu 
bioekonomikas uzņēmumu skaits

1.24. Taisnīgāka KLP: KLP 
atbalsta sadalījuma uzlabošana 

R.33. Lauku ekonomikas digitalizācija: lauku iedzīvotāji, uz 
kuriem attiecas Viedo ciematu stratēģija

I.25. Lauku iekļaušanas 
veicināšana: nabadzības indeksa 
attīstība lauku apvidos, sadalīta pēc 
dzimuma 

R.34. Eiropas lauku apgabalu saikne: tādu lauku iedzīvotāju 
īpatsvars, kuri iegūst labāku piekļuvi pakalpojumiem un 
infrastruktūrai, pateicoties KLP atbalstam; var ietvert tādu sieviešu 
īpatsvaru, kas lauku apvidos iegūst arodapmācību un 
profesionālo apmācību, izmanto lauku saimniecības konsultāciju 
pakalpojumus ar KLP atbalstu, kā arī tādu sieviešu īpatsvaru, kas 
piedalās vietējās rīcības grupās un vietējās partnerībās, 
izmantojot programmu “Leader” 

Veicināt nodarbinātību, 
īpašu uzmanību 
pievēršot sievietēm, 
sekmēt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un 
uzlabot sieviešu 
līdzdalību 
saimnieciskajā 
darbībā, kā arī veicināt 
ilgtspējīgu izaugsmi, 
sociālo iekļautību un 
vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp 
veicināt bioekonomiku 
un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību;

R.35. Sociālās iekļaušanas veicināšana: tādu minoritātes un/vai 
neaizsargātu grupu cilvēku skaits, kuri gūst labumu no 
atbalstītiem sociālās iekļaušanas projektiem, sadalīts pēc 
dzimuma
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
Xa pielikums (jauns) – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
Xa PIELIKUMS
MINIMĀLĀS SUMMAS, KURAS REZERVĒTAS MĒRĶIM “PIESAISTĪT 
LAUKSAIMNIECES”, KAS MINĒTS 86. PANTA 3.a PUNKTĀ

Kalendārais 
gads

2021. 
gads

2022. 
gads

2023. g
ads

2024. gad
s

2025. gad
s

2026. ga
ds

2027. un turpmākie 
gadi

Beļģija 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgārija 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Čehijas Republika 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Dānija 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Vācija 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Igaunija 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Īrija 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grieķija 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Spānija 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Francija 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Horvātija 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Itālija 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Kipra 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Latvija 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lietuva 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luksemburga 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungārija 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Nīderlande 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austrija 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polija 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugāle 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumānija 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovēnija 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovākija 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Somija 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Zviedrija 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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