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Grozījums Nr. 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, un jo īpaši tā 36. un 37. pantu, kā 
arī 299. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, un jo īpaši tā 2. pantu, 3. panta 
2. punktu, 34. panta 2. punktu, 36., 37. un 
82. pantu, kā arī 299. panta 2. punktu,

Or. pl

Pamatojums

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Grozījums Nr. 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
2.a ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, 
Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, 
Polijas, Slovākijas un Slovēnijas 
Pievienošanās aktu, kā arī Bulgārijas un 
Rumānijas Pievienošanās aktu, 
uzskatāms, ka ir nepamatoti piešķirt 
jaunajām dalībvalstīm mazākas 
lauksaimniecības subsīdijas arī pēc 
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pārejas posma beigām,

Or. pl

Pamatojums

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Grozījums Nr. 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, 
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/2001, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši jāpagarina tiešā atbalsta atsaistīšanas 
termiņš un jāvienkāršo vienotās 
maksājumu shēmas darbība. Jāatzīmē arī 
tas, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
stāšanās spēkā tajā ir veikti būtiski 
grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas un 
skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj ar 
jaunu regulu.

(1) Pieredze, kas gūta, īstenojot Padomes 
2003. gada 29. septembra Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus 
tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) 
Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 
Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) 
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, 
(EEK) Nr. 2358/71 un (EK) 
Nr. 2529/2001, liecina par to, ka jāpielāgo 
atbalsta mehānisma konkrēti elementi. Jo 
īpaši būs iespējams pagarināt tiešā atbalsta 
atsaistīšanas termiņu un vienkāršot
vienotās maksājumu shēmas darbību. 
Jāatzīmē arī tas, ka kopš Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 stāšanās spēkā tajā ir veikti 
būtiski grozījumi. Ņemot vērā šīs izmaiņas 
un skaidrības labad, tā jāatceļ un jāaizstāj 
ar jaunu regulu.

Or. es
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Grozījums Nr. 136
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dzīvē ir pierādījies, ka KLP ir 
neveiksmīga un ka ir vajadzīga tāda 
lauksaimniecības politika, kas pamatojas 
uz tiesībām uz pārtikas suverenitāti un 
nodrošinātību ar pārtiku un ievēro šādas 
pamatnostādnes: atbalstīt 
lauksaimniekus, kuri nodarbojas ar 
ražošanu; ierobežot produktīvismu —
īpašuma koncentrāciju lielajos 

uzņēmumos, ražošanas koncentrāciju 
noteiktos reģionos, noteiktu reģionu 
izslēgšanu no ražošanas nozares un mazo 
un vidējo saimniecību paātrinātu 
izzušanu; nekavējoties novērst lauku 
rajonu lejupslīdi un iedzīvotāju skaita 
sarukšanu daudzos reģionos; cīnīties pret 
ražošanas nozaru nestabilitāti patēriņa 
apjoma izmaiņu dēļ, lai atvieglotu 
stingros nosacījumus trešo valstu 
lauksaimniecības ekonomikai, kurā 
lauksaimniecībai un lauksaimniecības 
darbībām ir ļoti būtiska loma. 

Or. pt

Pamatojums

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Grozījums Nr. 137
Willem Schuth

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Birokrātijas samazināšanai 
lauksaimniecības nozarē jānotiek, 
īstenojot pārredzamākus, saprotamākus 
un mazāk saistošus noteikumus. Kopējā 
lauksaimniecības politika spēs pasaules 
tirgū garantēt lauku saimniecību 
konkurētspēju, tikai samazinot izmaksas 
un atvieglojot administratīvās 
formalitātes.

Or. de

Grozījums Nr. 138
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) KLP secīgās reformas kopā ar tirgu 
pakāpenisku atvēršanu, lauksaimniecības 
produktu tirgus regulēšanas mehānismu 
vājināšanu un lauksaimniecības 
iekļaušanu PTO, neaizmirstot ar 
lauksaimniecisko ražošanu nesaistīto 
vienreizējo maksājumu shēmu (VMS), ir 
piespiedušas daudzas mazās un vidējās 
lauku saimniecības pārtraukt 
lauksaimniecības darbības un izraisījušas 
iedzīvotāju aizplūšanu no lauku rajoniem, 
kas savukārt veicinājis lauksaimniecības 
tirgu nestabilitāti un pastiprinājis plaisu 
starp kultūrām, lauksaimniekiem un 
valsti.

Or. pt
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Pamatojums

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Grozījums Nr. 139
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Nesenā krīze pārtikas produktu cenu 
kāpuma dēļ pierāda, ka lauksaimniecība 
ir jāuzskata par stratēģiski būtisku nozari, 
lai garantētu katras valsts nodrošinātību 
ar pārtiku un pārtikas suverenitāti, un ka 
PTO ir jāpārtrauc lauksaimniecības 
nozares nobīdīšana otrajā plānā par labu 
pakalpojumu un tehnoloģiju nozarei —
visām darbībām, kurās ir ieinteresētas 

tikai ekonomiskās un finanšu grupas un 
lielie importētāji.

Or. pt

Pamatojums

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Grozījums Nr. 140
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Situācija lauku rajonos norāda uz 
vajadzību saglabāt zemes un lauku 
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saimniecības ražīgo funkciju un ļaut 
lauksaimniekam pašam izvēlēties darbības 
jomu, kas vislabāk atbilst saimniecības 
agroekoloģiskajām īpatnībām, t.i., no visu 
lauksaimniecības un lopkopības darbību 
spektra, ne tikai no tām darbībām, par 
kurām ir tiesības saņemt atbalstu KLP 
ietvaros.

Or. pt

Pamatojums

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Grozījums Nr. 141
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
1.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Lauksaimnieku, jo īpaši mazo, vidējo 
un ģimenes saimniecību stāvokļa 
uzlabošanai ir jāsaglabā ražošanas 
atbalsts, paredzot pienākumu apstrādāt 
zemi un saglabāt kultūraugu audzēšanu 
apgabalos, par kuriem saņemts atbalsts, 
lai likvidētu pašreizējās sistēmas 
netaisnīgumu, kad noteiktiem ražotājiem 
vai mazajiem lauksaimniekiem nepiešķir 
vai piešķir ļoti nelielu atbalstu.

Or. pt

Pamatojums

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Grozījums Nr. 142
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 tika 
noteikts princips, kas paredz, ka 
lauksaimniekiem, kuri neizpilda noteiktas 
prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu 
veselības un dzīvnieku labturības jomā, 
samazina tiešo atbalstu vai saņēmējus 
izslēdz no tā pavisam. Šī „savstarpējās 
atbilstības” sistēma veido būtisku daļu 
Kopienas atbalsta tiešo maksājumu jomā, 
un tādēļ tā ir jāsaglabā. Tomēr pieredze 
liecina par to, ka daudzas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai 
lauksaimniecības zemi, vai tās attiecas 
vairāk uz valsts iestādēm nekā uz 
lauksaimniekiem. Tādēļ ir lietderīgi 
pielāgot savstarpējas atbilstības darbības 
jomu.

(2) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 tika 
noteikts princips, kas paredz, ka 
lauksaimniekiem, kuri neizpilda noteiktas 
prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu 
veselības un dzīvnieku labturības jomā, 
samazina tiešo atbalstu vai saņēmējus 
izslēdz no tā pavisam. Šī „savstarpējās 
atbilstības” sistēma veido būtisku daļu 
Kopienas atbalsta tiešo maksājumu jomā, 
un tādēļ tā ir jāsaglabā. Tomēr pieredze 
liecina par to, ka daudzas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai 
lauksaimniecības zemi, vai tās attiecas 
vairāk uz valsts iestādēm nekā uz 
lauksaimniekiem. Tādēļ ir lietderīgi 
pielāgot savstarpējas atbilstības darbības 
jomu un prasības, ņemot vērā dalībvalstu 
saimniecību īpatnības un struktūru.

Or. el

Pamatojums

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Grozījums Nr. 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 tika (2) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 tika 
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noteikts princips, kas paredz, ka 
lauksaimniekiem, kuri neizpilda noteiktas 
prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu 
veselības un dzīvnieku labturības jomā, 
samazina tiešo atbalstu vai saņēmējus 
izslēdz no tā pavisam. Šī „savstarpējās 
atbilstības” sistēma veido būtisku daļu 
Kopienas atbalsta tiešo maksājumu jomā, 
un tādēļ tā ir jāsaglabā. Tomēr pieredze 
liecina par to, ka daudzas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai 
lauksaimniecības zemi, vai tās attiecas 
vairāk uz valsts iestādēm nekā uz 
lauksaimniekiem. Tādēļ ir lietderīgi 
pielāgot savstarpējas atbilstības darbības 
jomu.

noteikts princips, kas paredz, ka 
lauksaimniekiem, kuri neizpilda noteiktas 
prasības sabiedrības, dzīvnieku un augu 
veselības un dzīvnieku labturības jomā, 
samazina tiešo atbalstu vai saņēmējus 
izslēdz no tā pavisam. Šī „savstarpējās 
atbilstības” sistēma veido būtisku daļu 
Kopienas atbalsta tiešo maksājumu jomā, 
un tādēļ tā ir jāsaglabā. Tomēr pieredze 
liecina par to, ka daudzas prasības, kuras 
ietilpst savstarpējas atbilstības darbības 
jomā, nepietiekamā mērā attiecas uz 
lauksaimniecības darbību vai 
lauksaimniecības zemi, vai tās attiecas 
vairāk uz valsts iestādēm nekā uz 
lauksaimniekiem. Tādēļ ir lietderīgi 
pielāgot savstarpējas atbilstības darbības 
jomu. Paketes „Higiēna”1 panta 
pārņemšana par II pielikumā minēto 
savstarpējo atbilstību neparedz papildu 
pārbaudes.
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. 
aprīļa Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas 
produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.), 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka 
īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp), 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 
12. janvāra Regula (EK) Nr. 183/2005, ar ko 
paredz barības higiēnas prasības (OV L 35, 
8.2.2005., 1. lpp.).

Or. de

Pamatojums

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.
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Grozījums Nr. 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir pastāvīgi jāveic pasākumi 
savstarpējās atbilstības sistēmas 
vienkāršošanai, uzlabošanai un 
harmonizēšanai. Šajā sakarā Komisija ik 
pēc diviem gadiem iesniedz ziņojumu par 
savstarpējās atbilstības sistēmas 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Grozījums Nr. 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Administratīvo izmaksu 
samazināšana, pārbaužu harmonizācija 
un to pārgrupēšana, tostarp arī Eiropas 
Savienības iestādēs, kā arī laicīga 
maksājumu izpilde palielina 
lauksaimnieku vispārējo atbalstu 
savstarpējās atbilstības sistēmai un ceļ 
politikas efektivitāti.

Or. en
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Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Grozījums Nr. 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Lai ierobežotu lauksaimnieku 
izmaksas, dalībvalstis un Eiropas 
Savienības iestādes jāmudina pēc iespējas 
samazināt pārbaudes uz vietas un 
kontroles aģentūru skaitu, neskarot 
Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas 
(EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki 
izstrādātus noteikumus, lai ieviestu 
savstarpēju atbilstību, modulāciju un 
integrēto administrēšanas un kontroles 
sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1782/20031. Tādējādi 
dalībvalstīm jābūt tiesīgām veikt 
minimālu pārbaužu skaitu 
maksātājaģentūras līmenī. Turklāt 
dalībvalstis un Eiropas Savienības 
iestādes ir jāmudina pieņemt papildu 
pasākumus pārbaužu veicēju skaita 
samazināšanai, lai nodrošinātu, ka šīs 
personas ir pareizi apmācītas, un lai līdz 
maksimāli vienai dienai samazinātu laiku, 
kad minētajā saimniecībā veic pārbaudi 
uz vietas. Komisijai ir jāpalīdz 
dalībvalstīm ievērot integrētās paraugu 
atlases prasības. Paraugu atlase uz vietas 
veicamajām pārbaudēm jāveic neatkarīgi 
no noteiktā minimālā pārbaužu skaita 
procentuālā apjoma, kāds paredzēts 
konkrētajos tiesību aktos savstarpējās 
atbilstības jomā.
________
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1 OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Grozījums Nr. 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
2.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 
lauksaimniekiem neuzliktu dubultas 
sankcijas par vienu un to pašu 
neatbilstības gadījumu, kas paredz 
maksājumu samazināšanu vai 
pārtraukšanu, vai sodanaudas uzlikšanu 
par neatbilstību attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Grozījums Nr. 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Turklāt, lai novērstu to, ka tiek pamesta 
lauksaimniecības zeme, un nodrošinātu, ka 
tā tiek saglabāta labos lauksaimniecības un
vides apstākļos, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 izveidoja Kopienas sistēmu, 
ar kuru dalībvalstis nosaka standartus, 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
pazīmes, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas (zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi) un 
lauksaimniecības struktūras. Saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu obligātā zemes 
atstāšanas atmatā atcelšana atsevišķos 
gadījumos var radīt negatīvu ietekmi uz 
vidi, jo īpaši attiecībā uz noteiktām ainavu 
sastāvdaļām. Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt 
spēkā esošos Kopienas noteikumus, lai 
vajadzības gadījumā aizsargātu minētās 
ainavu sastāvdaļas.

(3) Turklāt, lai novērstu to, ka tiek pamesta 
lauksaimniecības zeme, un nodrošinātu, ka 
tā tiek saglabāta labos lauksaimniecības un 
vides apstākļos, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 izveidoja Kopienas sistēmu, 
ar kuru dalībvalstis nosaka standartus, 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
pazīmes, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas (zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi) un 
lauksaimniecības struktūras.

Or. de

Pamatojums

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Grozījums Nr. 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Turklāt, lai novērstu to, ka tiek pamesta 
lauksaimniecības zeme, un nodrošinātu, ka 
tā tiek saglabāta labos lauksaimniecības un 
vides apstākļos, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 izveidoja Kopienas sistēmu, 
ar kuru dalībvalstis nosaka standartus, 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
pazīmes, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas (zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi) un 
lauksaimniecības struktūras. Saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu obligātā zemes 
atstāšanas atmatā atcelšana atsevišķos 
gadījumos var radīt negatīvu ietekmi uz 
vidi, jo īpaši attiecībā uz noteiktām ainavu 
sastāvdaļām. Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt 
spēkā esošos Kopienas noteikumus, lai 
vajadzības gadījumā aizsargātu minētās
ainavu sastāvdaļas.

(3) Turklāt, lai novērstu to, ka tiek pamesta 
lauksaimniecības zeme, un nodrošinātu, ka 
tā tiek saglabāta labos lauksaimniecības un 
vides apstākļos, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 izveidoja Kopienas sistēmu, 
ar kuru dalībvalstis nosaka standartus, 
ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
pazīmes, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas (zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi) un 
lauksaimniecības struktūras. Saskaņā ar 
vienotā maksājuma shēmu obligātā zemes 
atstāšanas atmatā atcelšana atsevišķos 
gadījumos var radīt negatīvu ietekmi uz 
vidi, jo īpaši attiecībā uz parasto 
bioloģisko daudzveidību, noteiktām 
topogrāfiskām īpatnībām un zemēm pie 
ūdensceļiem. Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt 
spēkā esošos Kopienas noteikumus, lai 
vajadzības gadījumā aizsargātu bioloģisko 
daudzveidību un noteiktas ainavu 
sastāvdaļas.

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Līdz šim izmantotā KLP finansēšanas 
sistēma pārāk maz atbalsta ģimenes 
saimniecības, kas noved pie 
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lauksaimniecības zemju pamešanas — jo 
īpaši reģionos ar nelabvēlīgiem 
lauksaimniecības apstākļiem — un lauku 
iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas 
nelabvēlīgi ietekmē sociālo jomu, 
ekonomiku un vidi. Tādēļ ir arī būtiski 
jāgroza saimniecību finansēšanas 
kritēriji.

Or. pl

Pamatojums

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Grozījums Nr. 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ūdens aizsardzība un 
apsaimniekošana lauksaimniecības 
darbības kontekstā atsevišķos apgabalos ir 
kļuvusi aizvien problemātiskāka. Tādēļ ir 
lietderīgi pastiprināt arī spēkā esošo 
Kopienas sistēmu labu lauksaimniecības 
un vides apstākļu nodrošināšanai, lai 
aizsargātu ūdeni pret piesārņojumu un 
noteces ūdeņiem, kā arī lai pārvaldītu 
ūdens izmantošanu.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos ir kļuvusi aizvien 
problemātiskāka. Tādēļ ir lietderīgi 
pastiprināt arī spēkā esošo Kopienas 
sistēmu labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu nodrošināšanai, lai aizsargātu 
ūdeni pret piesārņojumu un noteces 
ūdeņiem, kā arī lai pārvaldītu ūdens 
izmantošanu.

(4) Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana 
lauksaimniecības darbības kontekstā 
atsevišķos apgabalos ir kļuvusi aizvien 
problemātiskāka. Tādēļ ir lietderīgi 
pastiprināt arī spēkā esošo Kopienas 
sistēmu labu lauksaimniecības un vides 
apstākļu nodrošināšanai, lai aizsargātu 
ūdeni pret piesārņojumu un noteces 
ūdeņiem, kā arī lai pārvaldītu ūdens 
izmantošanu. Bioloģisko daudzveidību 
daļēji nodrošina lauksaimniecības prakse.
Tās nodrošināšana  ir jāuzskata par KLP 
uzdevumu vides jomā. Eiropas Kopienas 
apņemšanās līdz 2010. gadam samazināt 
bioloģiskās daudzveidības zudumu paredz, 
ka ir jāīsteno pasākumi šā mērķa 
sasniegšanai. Tādēļ ir jāstiprina arī esošā 
Kopienas sistēma attiecībā uz labu 
lauksaimniecības un vides praksi, lai visā 
teritorijā saglabātu bioloģisko 
daudzveidību.

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Willem Schuth

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā pašreizēja piena kvotu sistēma 
ir jāpārtrauc 2015. gada 31. martā, to 
neaizstājot ar valsts shēmām, vajadzētu 
paredzēt priekšnoteikumus piena tirgus 
cenas noteikšanai Eiropas Savienībā 
2014./2015. tirdzniecības gadam atkarībā 
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no piedāvājuma un pieprasījuma.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
ieviesa obligātu tiešo maksājumu 
pakāpeniskas samazināšanas sistēmu 
(„modulāciju”). Šī sistēma jāsaglabā, 
iekļaujot atbrīvojumu no maksājumiem līdz 
EUR 5000 no tā piemērošanas.

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 10 000 no tā 
piemērošanas un no šīs sistēmas izslēdzot 
jaunās dalībvalstis.

Or. pl

Pamatojums

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Grozījums Nr. 155
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas.

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Pakāpeniskā
modulācija ir jāpiemēro tikai pēc 
brīvprātības principa.

Or. ro

Pamatojums

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Grozījums Nr. 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
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veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas.

veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu samazināšanas sistēmu 
(„modulāciju”). Šī sistēma jāsaglabā 
pašreizējā 5 % līmenī, iekļaujot 
atbrīvojumu no maksājumiem līdz 
EUR 5000 no tā piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas.

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 10 000 no tā 
piemērošanas.

Or. pt

Pamatojums

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Grozījums Nr. 158
Albert Deß

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
piemērošanas.

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 10 000 no tā 
piemērošanas.

Or. de

Pamatojums

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Grozījums Nr. 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 

(6) Lai uzlabotu līdzsvaru starp tiem 
politikas instrumentiem, kas izveidoti, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un 
tiem, kas paredzēti lauku attīstības 
veicināšanai, ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 ieviesa obligātu tiešo 
maksājumu pakāpeniskas samazināšanas 
sistēmu („modulāciju”). Šī sistēma 
jāsaglabā, iekļaujot atbrīvojumu no 
maksājumiem līdz EUR 5000 no tā 
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piemērošanas. piemērošanas, izņemot gadījumu, ja ir 
apdraudēta lauku saimniecību 
rentabilitāte.

Or. es

Pamatojums

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Grozījums Nr. 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē ir 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē ir 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
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minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē, 
izmantojot KLP pirmo pīlāru, ir jāīsteno 
visā teritorijā paredzēto pasākumu 
minimums. Lauku attīstības programmas, 
kuras pieņemtas ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), papildinās konkrētākus 
pasākumus un centienus. Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
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bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju. 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
tām dalībvalstīm, kuras vēl nav pilnībā 
ņēmušas vērā ELFLA jaunos uzdevumus,
attiecīgi pārskatīt to lauku attīstības 
programmas, neliekot samazināt to 
pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju. 

Or. de

Pamatojums

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Grozījums Nr. 162
Neil Parish

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Noteiktas 
dalībvalstis jau ir paredzējušas lauku 
attīstības programmas, kas paredz īstenot 
jaunos uzdevumus. Tomēr, lai ļautu visām 
dalībvalstīm īstenot to lauku attīstības 
programmas, neliekot samazināt to 
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no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

Or. en

Pamatojums

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Grozījums Nr. 163
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
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kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju.

kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam diemžēl nav 
paredzēti finanšu līdzekļi, lai vajadzības 
gadījumā pastiprinātu Kopienas lauku 
attīstības politiku. Šādos apstākļos varētu 
būt lietderīgi mobilizēt daļu vajadzīgo 
finanšu līdzekļu, paredzot pakāpenisku 
tiešo maksājumu samazinājumu, 
izmantojot modulāciju, bet tikai tām 
dalībvalstīm, kas vēlas šo mehānismu 
piemērot.

Or. ro

Pamatojums

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Grozījums Nr. 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ietaupījumus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 

(7) Pieejamos līdzekļus, kurus ieguva no 
modulācijas mehānisma, ko ieviesa ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, izmanto, lai 
finansētu pasākumus, kuri iekļauti lauku 
attīstības politikā. Kopš minētās regulas 
pieņemšanas lauksaimniecības nozarē 
radušās daudzas jaunas un sarežģītas 
problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, 
aizvien lielāka bioenerģijas nozīme, kā arī 
vajadzība pēc labākas ūdens resursu 
apsaimniekošanas un pēc efektīvākas 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. 
Eiropas Kopienu kā Kioto Protokola 
līgumslēdzēju pusi aicināja pielāgot tās 
politiku, ņemot vērā klimata pārmaiņas. 
Turklāt, ņemot vērā nopietnas problēmas, 
kas saistītas ar ūdens nepietiekamību un 
sausumu, turpmāk jārisina ūdens 
apsaimniekošanas jautājumi. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība aizvien ir 
svarīgs uzdevums, un lai arī ir panākts 
ievērojams progress, būs vajadzīgs pielikt 
papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas 
Kopienas mērķi bioloģiskās daudzveidības 
jomā līdz 2010. gadam. Kopiena atzīst, ka 
minētie jaunie uzdevumi jārisina saskaņā ar 
tās politiku. Lauksaimniecības nozarē šim 
nolūkam piemērots instruments ir lauku 
attīstības programmas, kuras pieņemtas ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA). Lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgi pārskatīt to lauku 
attīstības programmas, neliekot samazināt 
to pašreizējās lauku attīstības darbības citās 
jomās, jādara pieejami papildu līdzekļi. 
Tomēr finanšu perspektīvās laikposmam 
no 2007. līdz 2013. gadam nav paredzēti 
finanšu līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
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pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju. 

pastiprinātu Kopienas lauku attīstības 
politiku. Šādos apstākļos ir lietderīgi 
mobilizēt lielu daļu vajadzīgo finanšu 
līdzekļu, paredzot pakāpenisku tiešo 
maksājumu samazinājumu, izmantojot 
modulāciju. 

Or. es

Grozījums Nr. 165
Neil Parish

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp 
lauksaimniekiem lielu daļu maksājumu 
piešķir samērā ierobežotam skaitam lielu 
saimniecību. Ir skaidrs, ka, lai efektīvi 
sasniegtu ienākumu atbalstu mērķi, 
lielāku saimniecību saņēmējiem nav 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar 
mazāku individuālā atbalsta apjomu.
Tādēļ šķiet taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas 
saņem lielu atbalsta apjomu, veic īpašu 
ieguldījumu to lauku attīstības pasākumu 
finansēšanā, ar kuriem risina jaunus 
uzdevumus. Tādēļ ir lietderīgi izveidot 
mehānismu, ar ko paredz palielināt 
visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar 
attiecīgo maksājumu summām.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Grozījums Nr. 166
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām.

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. 
Neatkarīgi no struktūras veida, var būt, 
ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu atbalstu 
mērķi, šiem lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas — ņemot 
vērā katras attiecīgās saimniecības algu 
sarakstu — saņem lielu atbalsta apjomu, 
veic īpašu ieguldījumu to lauku attīstības 
pasākumu finansēšanā, ar kuriem cita 
starpā risina jaunus uzdevumus, piemēram 
atbalstot kvalitatīvu ražošanu un ražotāju 
organizācijas. Tādēļ ir lietderīgi izveidot 
mehānismu, ar ko paredz palielināt 
visapjomīgāko maksājumu samazinājumu, 
no kura gūtos ienākumus būtu jāizmanto 
arī jaunu uzdevumu risināšanai lauku 
attīstības jomā. Lai nodrošinātu šā 
mehānisma proporcionalitāti, pakāpeniski 
jāpalielina papildu samazinājumi saskaņā 
ar attiecīgo maksājumu summām.

Or. de
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Pamatojums

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Grozījums Nr. 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām.

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu arī jāizmanto, lai saglabātu 
lauksaimnieku ienākumus reģionos un 
valstīs, kas pašreiz tiek finansiāli 
diskriminētas, un pēc tam atbalstītu ar 
lauku attīstības stratēģijas jaunajiem 
uzdevumiem saistītos pasākumus. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām. Tāpat vajadzētu 
noteikt maksimālo atbalsta apjomu, ko 
var piešķirt saimniecībai, ņemot vērā tajā 
nodarbināto personu skaitu.
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Or. pl

Pamatojums

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Grozījums Nr. 168
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām.

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām. Lai nodrošinātu 
taisnīgu attieksmi, tāpat būtu jānosaka 
saimniecības maksimālais saņemtā 
atbalsta daudzums EUR 200 000 apjomā 
uz lauksaimnieku, izņemot lauksaimnieku 
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kooperatīvus. Tomēr šis daudzums var 
mainīties atkarībā no izveidoto darba 
vietu skaita ar nodarbinātības tiesībām.

Or. pt

Pamatojums

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Grozījums Nr. 169
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām.

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
visapjomīgāko maksājumu samazinājumu, 
no kura gūtos ienākumus būtu jāizmanto 
arī jaunu uzdevumu risināšanai lauku 
attīstības jomā. Lai nodrošinātu šā 
mehānisma proporcionalitāti, pakāpeniski 
jāpalielina papildu samazinājumi saskaņā 
ar attiecīgo maksājumu summām. Šim 
mehānismam ir jāņem vērā maksājumu 
samazinājuma ietekme uz attiecīgo 
lauksaimnieku konkurētspēju. Ir jāļauj 
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dalībvalstīm to piemērot pēc brīvprātības 
principa.

Or. ro

Pamatojums

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Grozījums Nr. 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu jāizmanto arī jaunu uzdevumu 
risināšanai lauku attīstības jomā. Lai 
nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
maksājumu summām.

(8) Attiecībā uz tiešā atbalsta ienākumu 
atbalsta sadalījumu starp lauksaimniekiem 
lielu daļu maksājumu piešķir samērā 
ierobežotam skaitam lielu saimniecību. Ir 
skaidrs, ka, lai efektīvi sasniegtu ienākumu 
atbalstu mērķi, lielāku saimniecību 
saņēmējiem nav vajadzīgs tāda paša 
apjoma individuālais atbalsts. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ šķiet 
taisnīgi, ka lauksaimnieki, kas saņem lielu 
atbalsta apjomu, veic īpašu ieguldījumu to 
lauku attīstības pasākumu finansēšanā, ar 
kuriem risina jaunus uzdevumus. Tādēļ ir 
lietderīgi izveidot mehānismu, ar ko paredz 
palielināt visapjomīgāko maksājumu 
samazinājumu, no kura gūtos ienākumus 
būtu arī jāizmanto, lai īstenotu jaunus 
uzdevumus lauku attīstības vai pirmā 
pīlāra jomā ar mērķi risināt īpašas 
situācijas. Lai nodrošinātu šā mehānisma 
proporcionalitāti, pakāpeniski jāpalielina 
papildu samazinājumi saskaņā ar attiecīgo 
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maksājumu summām.

Or. es

Grozījums Nr. 171
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Turklāt būtu lietderīgi, ja 
dalībvalstīm būtu pieejams īpašs atbalsts, 
lai varētu īstenot jaunos uzdevumus, kas 
izriet no KLP „veselības pārbaudes”.

Or. de

Grozījums Nr. 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Īpašā attālāko reģionu ģeogrāfiskā 
situācija, to attālais novietojums, mazā 
teritorija, kalnainais reljefs un klimats rada 
papildu slogu to lauksaimniecības nozarēs.
Lai mazinātu šādu slogu un ierobežojumus, 
šķiet lietderīgi atkāpties no saistībām 
piemērot modulācijas samazinājumu 
lauksaimniekiem attālākajos reģionos.

(9) Īpašā attālāko reģionu ģeogrāfiskā 
situācija, to attālais novietojums, mazā 
teritorija, kalnainais reljefs un klimats rada 
papildu slogu to lauksaimniecības nozarēs.
Lai mazinātu šādu slogu un ierobežojumus, 
šķiet lietderīgi noteikt pienākumu 
lauksaimniekiem piemērot modulāciju, ja 
subsīdija pārsniedz EUR 50 000, t.i., tā ir 
ievērojami lielāka kā citos reģionos.

Or. pl

Pamatojums

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
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nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Grozījums Nr. 173
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja tiek atjaunots obligātais 
modulācijas apjoms, brīvprātīgās 
modulācijas sistēmai zūd jēga un ir 
jāatceļ Padomes 2007. gada 27. marta 
Regula (EK) Nr. 378/2007, ar ko paredz 
noteikumus par brīvprātīgu modulāciju 
tiešajiem maksājumiem1.
__________________
1 OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.

Or. pt

Grozījums Nr. 174
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tām dalībvalstīm, kuras izvēlējās 
piemērot brīvprātīgas modulācijas 
sistēmu, jāņem vērā obligātās modulācijas 
paaugstinātās likmes. Attiecīgi jāgroza 
Padomes 2007. gada 27. marta Regula 
(EK) Nr. 378/2007, ar ko paredz 
noteikumus par brīvprātīgu modulāciju 
tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem

svītrots
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Or. pt

Grozījums Nr. 175
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās. 
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, 
kuras radušās modulācijas rezultātā. 
Tomēr summas, kuras palielinājušās, 
piemērojot turpmāku modulācijas 
samazinājumu, jādara pieejamas tām 
dalībvalstīm, kurās tās radušās. 

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāpārskaita uz 
fondu un pēc tam jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem, piemēram, lauksaimniecības 
zemes platība, nodarbinātība un/vai IKP 
uz vienu iedzīvotāju.

Or. pt

Pamatojums

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Grozījums Nr. 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no apjomiem 
jāpaliek dalībvalstīs, kur tie radušies.
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
turpmāku modulācijas samazinājumu, 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kurās 
tās radušās.

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
visus tiešo maksājumu samazinājumus, 
jāsadala starp dalībvalstīm saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem, darot visu 
iespējamo, lai līdzsvarotu subsīdiju līmeni 
dalībvalstīs un reģionos. Tomēr ir 
lietderīgi noteikt, ka zināmai procentuālajai 
daļai no apjomiem jāpaliek dalībvalstīs, 
kur tie radušies. Ņemot vērā strukturālas 
korekcijas, kas rodas no rudzu intervences 
atcelšanas, ir lietderīgi paredzēt īpašus 
pasākumus dažiem rudzu audzēšanas 
reģioniem, ko finansē, izmantojot daļu no 
summām, kuras radušās modulācijas 
rezultātā.

Or. pl

Grozījums Nr. 177
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās. 
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās. 
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 



AM\727226LV.doc 39/92 PE407.776v01-00

LV

lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
turpmāku modulācijas samazinājumu, 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kurās 
tās radušās. 

lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
turpmākus modulācijas samazinājumus 
lielākais 4 % apmērā, jādara pieejamas 
tām dalībvalstīm, kurās tās radušās. 

Or. de

Pamatojums

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Grozījums Nr. 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās. 
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
turpmāku modulācijas samazinājumu, 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kurās 
tās radušās. 

(11) Summas, kas radušās, piemērojot 
Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto 5 % 
modulācijas samazinājumu, jāsadala starp 
dalībvalstīm saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem. Tomēr ir lietderīgi noteikt, ka 
zināmai procentuālajai daļai no summām 
jāpaliek tajās dalībvalstīs, kur tās radušās. 
Ņemot vērā strukturālas korekcijas, kas 
rodas no rudzu intervences atcelšanas, ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus 
dažiem rudzu audzēšanas reģioniem, ko 
finansē, izmantojot daļu no summām, kuras 
radušās modulācijas rezultātā. Tomēr 
summas, kuras palielinājušās, piemērojot 
jaunas modulācijas procentu likmes un 
atbalstu griestus, ir jādara pieejamas tām 
dalībvalstīm, kurās tās radušās. 

Or. es
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Grozījums Nr. 179
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai lauksaimniekiem nodrošinātu 
lielāku drošību, modulācija ir jāsaglabā 
pašreizējā 5 % līmenī līdz 2013. gadam. 
Saimniecībām paredzēto vienreizējo 
maksājumu faktiskā vērtība jau tā 
inflācijas dēļ ir samazinājusies par 12 %.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Modulācijas rezultātā neto apjomam, 
ko maksā lauksaimniekiem jaunajā 
dalībvalstī, nav jābūt zemākam par 
apjomu, kas jāmaksā tādam pašam 
lauksaimniekam citā dalībvalstī. Tiklīdz 
modulāciju sāk piemērot lauksaimniekiem 
jaunajās dalībvalstīs, samazinājuma likmei 
nebūtu jāpārsniedz starpība starp līmeni, 
kas noteikts pakāpeniskas ieviešanas 
posmā, un līmeni citās dalībvalstīs pēc 
modulācijas piemērošanas. Turklāt 
lauksaimniekiem jaunajās dalībvalstīs, 
kuriem jāpiemēro modulācija, vairs nebūtu 
jāpiešķir papildu valsts tiešie maksājumi, 
lai novērstu to, ka to atbalsta līmenis 
pārsniedz šādu līmeni citās dalībvalstīs.

svītrots

Or. pl
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Pamatojums

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Grozījums Nr. 181
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt 
mūsdienīgas un augstas kvalitātes 
lauksaimniecības standartus, dalībvalstīm 
jāizveido visaptveroša sistēma, kas sniedz 
padomus komerciālām saimniecībām. 
Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
jāpalīdz lauksaimniekiem labāk apzināties 
materiālu plūsmas un procesus saimniecību 
mērogā, kas saistīti ar vidi, pārtikas 
nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un 
labturību, nekādi neietekmējot viņu 
pienākumus un atbildību attiecībā uz tādu 
standartu ievērošanu.

(16) Lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt 
mūsdienīgas un augstas kvalitātes 
lauksaimniecības standartus, dalībvalstīm 
jāizveido visaptveroša sistēma, kas sniedz 
padomus visiem lauksaimniekiem. 
Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
jāpalīdz lauksaimniekiem veikt efektīvu un 
rentablu ražošanu un labāk apzināties 
materiālu plūsmas un procesus saimniecību 
mērogā, kas saistīti ar vidi, pārtikas 
nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un 
labturību, nekādi neietekmējot viņu 
pienākumus un atbildību attiecībā uz tādu 
standartu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt 
mūsdienīgas un augstas kvalitātes 
lauksaimniecības standartus, dalībvalstīm 
jāizveido visaptveroša sistēma, kas sniedz 
padomus komerciālām saimniecībām.
Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 

(16) Lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt 
mūsdienīgas un augstas kvalitātes 
lauksaimniecības standartus, dalībvalstīm 
jāizveido visaptveroša sistēma.
Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
jāpalīdz lauksaimniekiem labāk apzināties 
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jāpalīdz lauksaimniekiem labāk apzināties 
materiālu plūsmas un procesus saimniecību 
līmenī, kas saistīti ar vidi, pārtikas 
nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un 
labturību, nekādi neietekmējot viņu 
pienākumus un atbildību attiecībā uz tādu 
standartu ievērošanu.

materiālu plūsmas un procesus saimniecību 
līmenī, kas saistīti ar vidi, pārtikas 
nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un 
labturību, nekādi neietekmējot viņu 
pienākumus un atbildību attiecībā uz tādu 
standartu ievērošanu.

Or. pl

Pamatojums

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Grozījums Nr. 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt 
mūsdienīgas un augstas kvalitātes 
lauksaimniecības standartus, dalībvalstīm 
jāizveido visaptveroša sistēma, kas sniedz 
padomus komerciālām saimniecībām.
Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
jāpalīdz lauksaimniekiem labāk apzināties 
materiālu plūsmas un procesus saimniecību 
mērogā, kas saistīti ar vidi, pārtikas 
nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un 
labturību, nekādi neietekmējot viņu 
pienākumus un atbildību attiecībā uz tādu 
standartu ievērošanu.

(16) Lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt 
mūsdienīgas un augstas kvalitātes 
lauksaimniecības standartus, dalībvalstīm 
jāizveido visaptveroša sistēma, kas sniedz 
padomus komerciālām saimniecībām.
Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
jāpalīdz lauksaimniekiem labāk apzināties 
materiālu plūsmas un procesus saimniecību 
mērogā, kas saistīti ar vidi, bioloģisko 
daudzveidību, pārtikas nekaitīgumu, 
dzīvnieku veselību un labturību, nekādi 
neietekmējot viņu pienākumus un atbildību 
attiecībā uz tādu standartu ievērošanu.

Or. fr



AM\727226LV.doc 43/92 PE407.776v01-00

LV

Grozījums Nr. 184
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Neliela apjoma atbalstu pārvaldība 
var būt liels slogs dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Atbalsta shēmās 
nav nekādi nodalīti neliela un liela 
atbalsta saņēmēji, līdz ar to visiem ir vieni 
piešķiršanas nosacījumi, administratīvie 
noteikumi un kontroles procedūras. 
Vienkāršotas un fakultatīvas atbalsta 
shēmas izveide lauksaimniekiem, kuri 
saņem atbalstu EUR 1000 vai mazākā 
apjomā, ļautu izvairīties no šīs problēmas 
un katru gadu paredzēt noteiktu 
vienreizējā maksājuma apjomu šīs shēmas 
lauksaimniekiem. Visi lauksaimnieki, 
kuriem piešķirtais atbalsts ir  mazāks par 
EUR 1000, var saņemt piemaksu, lai 
sasniegtu šo vērtību. 

Or. pt

Pamatojums

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Grozījums Nr. 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, ir 

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, ir 
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lietderīgi dalībvalstīm atturēties no tiešo 
maksājumu piešķiršanas, ja maksājums ir 
zemāks par Kopienas vidējo atbalstu par 
vienu hektāru vai saimniecības platība, 
par kuru ir pieprasīts atbalsts, ir mazāka 
par vienu hektāru. Jāparedz īpašs 
noteikums tām dalībvalstīm, kuru 
saimniecību struktūra būtiski atšķiras no 
Kopienas vidējās saimniecības struktūras.
Dalībvalstīm jāsniedz rīcības brīvība 
izvēlēties īstenot vienu no diviem 
kritērijiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
ekonomikas struktūras īpatnības. Tā kā 
īpašas tiesības uz maksājumiem piešķīra 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
„bezzemes” saimniecībām, nebūtu efektīvi 
piemērot robežvērtību, pamatojoties uz 
hektāru skaitu. Tādēļ šādiem 
lauksaimniekiem jāpiemēro minimālais 
apjoms, kas balstīts uz vidējo apjomu.

lietderīgi dalībvalstīm ļaut noteikt 
pieprasītā atbalsta minimālo apjomu.
Dalībvalstīm jāsniedz rīcības brīvība 
izvēlēties kritērijus, ņemot vērā to 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras 
īpatnības. Tā kā īpašas tiesības uz 
maksājumiem piešķīra lauksaimniekiem ar 
tā sauktajām „bezzemes” saimniecībām, 
nebūtu efektīvi piemērot robežvērtību, 
pamatojoties uz hektāru skaitu. Tādēļ 
šādiem lauksaimniekiem jāpiemēro 
minimālais apjoms, kas balstīts uz vidējo 
apjomu.

Or. en

Pamatojums

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Grozījums Nr. 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, ir 
lietderīgi dalībvalstīm atturēties no tiešo 
maksājumu piešķiršanas, ja maksājums ir 
zemāks par Kopienas vidējo atbalstu par 

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, ir 
lietderīgi dalībvalstīm, kas tā izlemj, ļaut 
atturēties no tiešo maksājumu piešķiršanas, 
ja maksājums ir zemāks par Kopienas 
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vienu hektāru vai saimniecības platība, par 
kuru ir pieprasīts atbalsts, ir mazāka par 
vienu hektāru. Jāparedz īpašs noteikums 
tām dalībvalstīm, kuru saimniecību 
struktūra būtiski atšķiras no Kopienas 
vidējās saimniecības struktūras. 
Dalībvalstīm jāsniedz rīcības brīvība 
izvēlēties īstenot vienu no diviem 
kritērijiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
ekonomikas struktūras īpatnības. Tā kā 
īpašas tiesības uz maksājumiem piešķīra 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
„bezzemes” saimniecībām, nebūtu efektīvi 
piemērot robežvērtību, pamatojoties uz 
hektāru skaitu. Tādēļ šādiem 
lauksaimniekiem jāpiemēro minimālais 
apjoms, kas balstīts uz vidējo apjomu. 

vidējo atbalstu par vienu hektāru vai 
saimniecības platība, par kuru ir pieprasīts 
atbalsts, ir mazāka par vienu hektāru.
Jāparedz īpašs noteikums tām dalībvalstīm, 
kuru saimniecību struktūra būtiski atšķiras 
no Kopienas vidējās saimniecības 
struktūras. Dalībvalstīm jāsniedz rīcības 
brīvība izvēlēties īstenot vienu no diviem 
kritērijiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
ekonomikas struktūras īpatnības. Tā kā 
īpašas tiesības uz maksājumiem piešķīra 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
„bezzemes” saimniecībām, nebūtu efektīvi 
piemērot robežvērtību, pamatojoties uz 
hektāru skaitu. Tādēļ šādiem 
lauksaimniekiem jāpiemēro minimālais 
apjoms, kas balstīts uz vidējo apjomu. 

Or. es

Grozījums Nr. 187
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, ir 
lietderīgi dalībvalstīm atturēties no tiešo 
maksājumu piešķiršanas, ja maksājums ir 
zemāks par Kopienas vidējo atbalstu par 
vienu hektāru vai saimniecības platība, par 
kuru ir pieprasīts atbalsts, ir mazāka par 
vienu hektāru. Jāparedz īpašs noteikums 
tām dalībvalstīm, kuru saimniecību 
struktūra būtiski atšķiras no Kopienas 
vidējās saimniecības struktūras. 
Dalībvalstīm jāsniedz rīcības brīvība 
izvēlēties īstenot vienu no diviem 
kritērijiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
ekonomikas struktūras īpatnības. Tā kā 
īpašas tiesības uz maksājumiem piešķīra 

(19) Nelielu summu pārvaldība ir 
apgrūtinošs uzdevums dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Lai novērstu 
pārāk lielu administratīvo slogu, 
dalībvalstis var atturēties no tiešo 
maksājumu piešķiršanas, ja maksājums ir 
zemāks par Kopienas vidējo atbalstu par 
vienu hektāru vai saimniecības platība, par 
kuru ir pieprasīts atbalsts, ir mazāka par 
vienu hektāru. Jāparedz īpašs noteikums 
tām dalībvalstīm, kuru saimniecību 
struktūra būtiski atšķiras no Kopienas 
vidējās saimniecības struktūras. 
Dalībvalstīm jāsniedz rīcības brīvība 
izvēlēties īstenot vienu no diviem 
kritērijiem, ņemot vērā to lauksaimniecības 
ekonomikas struktūras īpatnības. Tā kā 
īpašas tiesības uz maksājumiem piešķīra 
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lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
„bezzemes” saimniecībām, nebūtu efektīvi 
piemērot robežvērtību, pamatojoties uz 
hektāru skaitu. Tādēļ šādiem 
lauksaimniekiem jāpiemēro minimālais 
apjoms, kas balstīts uz vidējo apjomu. 

lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
„bezzemes” saimniecībām, nebūtu efektīvi 
piemērot robežvērtību, pamatojoties uz 
hektāru skaitu. Tādēļ šādiem 
lauksaimniekiem jāpiemēro minimālais 
apjoms, kas balstīts uz vidējo apjomu. 

Or. el

Pamatojums

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Grozījums Nr. 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pieredze, kas gūta, piemērojot 
vienotā maksājuma shēmu, liecina par to, 
ka atsaistītais ienākumu atbalsts daudzos 
gadījumos tika piešķirts saņēmējiem, kas 
nav fiziskas personas, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav saistīts vai ir 
tikai nelielā mērā saistīts ar 
lauksaimniecības darbību. Lai novērstu 
to, ka lauksaimniecības ienākumu 
atbalstu piešķir šādām sabiedrībām un 
uzņēmumiem, kā arī lai nodrošinātu to, 
ka Kopienas atbalstu pilnībā izmanto, lai 
nodrošinātu pietiekami augstu dzīves 
līmeni lauku iedzīvotājiem, ir lietderīgi 
piešķirt dalībvalstīm pilnvaras saskaņā ar 
šo regulu līdzīgos gadījumos atturēties no 
tiešo maksājumu piešķiršanas.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pieredze, kas gūta, piemērojot vienotā 
maksājuma shēmu, liecina par to, ka 
atsaistītais ienākumu atbalsts daudzos 
gadījumos tika piešķirts saņēmējiem, kas 
nav fiziskas personas, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav saistīts vai ir 
tikai nelielā mērā saistīts ar 
lauksaimniecības darbību. Lai novērstu to, 
ka lauksaimniecības ienākumu atbalstu 
piešķir šādām sabiedrībām un 
uzņēmumiem, kā arī lai nodrošinātu to, ka 
Kopienas atbalstu pilnībā izmanto, lai 
nodrošinātu pietiekami augstu dzīves 
līmeni lauku iedzīvotājiem, ir lietderīgi 
piešķirt dalībvalstīm pilnvaras saskaņā ar 
šo regulu līdzīgos gadījumos atturēties no 
tiešo maksājumu piešķiršanas.

(20) Pieredze, kas gūta, piemērojot vienotā 
maksājuma shēmu, liecina par to, ka 
atsaistītais ienākumu atbalsts daudzos 
gadījumos tika piešķirts saņēmējiem, kas 
nav fiziskas personas, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav saistīts vai ir 
tikai nelielā mērā saistīts ar 
lauksaimniecības darbību. Lai novērstu to, 
ka lauksaimniecības ienākumu atbalstu 
piešķir šādām sabiedrībām un 
uzņēmumiem, kā arī lai nodrošinātu to, ka 
Kopienas atbalstu pilnībā izmanto, lai 
nodrošinātu pietiekami augstu dzīves 
līmeni lauku iedzīvotājiem, ir lietderīgi 
saskaņā ar šo regulu līdzīgos gadījumos 
paredzēt kritērijus, kas ļauj atturēties no 
tiešo maksājumu piešķiršanas Eiropas 
Savienības līmenī.

Or. pl

Pamatojums

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.
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Grozījums Nr. 190
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Maksājumi, ko paredz Kopienas 
atbalsta shēmas, kompetentām valstu 
iestādēm pilnībā jāizmaksā [atbalsta] 
saņēmējiem, ievērojot šajā regulā 
paredzētos samazinājumus un noteiktos 
termiņus. Lai padarītu elastīgāku tiešo 
maksājumu pārvaldību, dalībvalstīm jāļauj 
maksāt tiešos maksājumus katru gadu 
divās daļās.

(21) Maksājumi, ko paredz Kopienas 
atbalsta shēmas, kompetentām valstu 
iestādēm pilnībā jāizmaksā [atbalsta] 
saņēmējiem, ievērojot šajā regulā 
paredzētos samazinājumus un noteiktos 
termiņus. Lai padarītu elastīgāku tiešo 
maksājumu pārvaldību, dalībvalstīm jāļauj 
maksāt tiešos maksājumus katru gadu divās 
daļās un atkarībā no nozares vajadzībām 
tām jāpiešķir zināma elastība attiecībā uz 
maksājumu datumu noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kopējās lauksaimniecības politikas 
atbalsta shēmas paredz tiešu atbalstu 
ienākumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu 
pietiekami augstu dzīves līmeni lauku 
iedzīvotājiem. Šis mērķis ir cieši saistīts ar 
lauku rajonu saglabāšanu. Lai novērstu 
Kopienas līdzekļu nepareizu sadali, 
atbalsta maksājumus nemaksā 
lauksaimniekiem, kuri ir mākslīgi radījuši 
apstākļus, kas vajadzīgi tādu maksājumu 
ieguvei.

(22) Kopējās lauksaimniecības politikas 
atbalsta shēmas paredz tiešu atbalstu 
ienākumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu 
pietiekami augstu dzīves līmeni lauku 
iedzīvotājiem. Šis mērķis ir cieši saistīts ar 
lauku rajonu saglabāšanu. Tādēļ vispirms 
ir jāatbalsta ģimenes saimniecības.

Or. pl
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Pamatojums

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych.
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Grozījums Nr. 192
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām, vajadzības gadījumā īsos 
termiņos. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 
gataviem tam, ka shēmas var tikt 
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 193
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām, vajadzības gadījumā īsos 
termiņos. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām, vajadzības gadījumā īsos 
termiņos. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 
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gataviem tam, ka shēmas var tikt 
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā.

gataviem tam, ka shēmas var tikt 
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā. Tomēr ir 
jāievēro līgumā ietvertie KLP 
pamatprincipi. 

Or. en

Grozījums Nr. 194
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām, vajadzības gadījumā īsos 
termiņos. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 
gataviem tam, ka shēmas var tikt 
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā.

(23) Lai sasniegtu kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus, kopējā 
atbalsta shēmas jāpielāgo jaunākajām 
izmaiņām. Tādēļ atbalsta saņēmēji nevar 
paļauties uz to, ka atbalsta nosacījumi 
paliks nemainīgi, un viņiem ir jābūt 
gataviem tam, ka shēmas var tikt 
pārskatītas, jo īpaši ņemot vērā pārmaiņas 
ekonomikā vai budžeta situācijā. Tomēr 
viņu rīcībā ir jābūt saprātīgiem 
termiņiem, lai pielāgotos šiem jaunajiem 
apstākļiem.

Or. ro

Pamatojums

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.
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Grozījums Nr. 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) KLP pirmais pīlārs ir jāsaglabā 
nākotnē, lai nodrošinātu lauksaimnieku 
būtisko lomu, kuri ir daudzo lauku rajonu 
ekonomikas virzītājspēks, lauku ainavas 
saglabātāji, kā arī garants, lai 
nodrošinātu augstos pārtikas drošības 
standartus, kādus pieprasa Eiropas 
Savienība.  

Or. es

Pamatojums

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Grozījums Nr. 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Obligāto aramzemes atstāšanu atmatā 
ieviesa kā piegādes kontroles mehānismu.
Pārmaiņas tirgū laukaugu jomā un atsaistītā 
atbalsta ieviešana vairs nepamato 
vajadzību saglabāt šo instrumentu, un tādēļ 
tas ir jāatceļ. Tiesības atstāt zemi atmatā, 
ko izveidoja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 53. pantu un 63. panta 
2. punktu, jāpiešķir par hektāriem, kuriem 
piemēro tos pašus atbilstības nosacījumus, 
ko piemēro attiecībā uz jebkurām citām 
atbalsta tiesībām.

(27) Obligāto aramzemes atstāšanu atmatā 
ieviesa kā piegādes kontroles mehānismu.
Pārmaiņas tirgū laukaugu jomā un atsaistītā 
atbalsta ieviešana vairs nepamato 
vajadzību saglabāt šo instrumentu, un tādēļ 
tas ir jāatceļ. Daļa no tiesībām atstāt zemi 
atmatā, ko izveidoja saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 53. pantu un 63. panta 
2. punktu, jāpiešķir par hektāriem, kuriem 
piemēro tos pašus atbilstības nosacījumus, 
ko piemēro attiecībā uz jebkurām citām 
atbalsta tiesībām. Vides ieguvumu 
zudums, ko rada zemes atstāšana atmatā, 
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būtu jākompensē ar jaunu noteikumu 
ieviešanu, konkrēti attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību. Šo tiesību atstāt zemi 
atmatā atlikušajai daļai būtu jāpiemēro 
pienākums saglabāt bioloģiski 
daudzveidīgu platību, ieviešot tiesības uz 
vienotu bioloģiskās daudzveidības 
maksājumu.   

Or. fr

Grozījums Nr. 197
Neil Parish

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Obligāto aramzemes atstāšanu atmatā 
ieviesa kā piegādes kontroles mehānismu. 
Pārmaiņas tirgū laukaugu jomā un atsaistītā 
atbalsta ieviešana vairs nepamato 
vajadzību saglabāt šo instrumentu, un tādēļ 
tas ir jāatceļ. Tiesības atstāt zemi atmatā, 
ko izveidoja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 53. pantu un 63. panta 
2. punktu, jāpiešķir par hektāriem, kuriem 
piemēro tos pašus atbilstības nosacījumus, 
ko piemēro attiecībā uz jebkurām citām
atbalsta tiesībām.

(27) Obligāto aramzemes atstāšanu atmatā 
ieviesa kā piegādes kontroles mehānismu. 
Pārmaiņas tirgū laukaugu jomā un atsaistītā 
atbalsta ieviešana vairs nepamato 
vajadzību saglabāt šo instrumentu, un tādēļ 
tas ir jāatceļ. Tiesības atstāt zemi atmatā, 
ko izveidoja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 53. pantu un 63. panta 
2. punktu kļūst par parastām tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Grozījums Nr. 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz 
iepriekšējā atbalsta individuālo līmeni. 
Ņemot vērā gadu skaitu, kas pieaug kopš 
vienotā maksājuma shēmas ieviešanas, un 
pēc turpmākas citu nozaru iekļaušanas 
vienotā maksājuma shēmā, kļūst aizvien 
sarežģītāk pamatot ievērojamu 
individuālu atšķirību likumību atbalsta 
līmenī, kura pamatā ir tikai iepriekšējais 
atbalsts. Šā iemesla dēļ dalībvalstīm, kuras 
izvēlējās vēsturisko ieviešanas modeli, 
jāļauj ar zināmiem nosacījumiem pārskatīt 
piešķirtās tiesības uz maksājumu, lai 
tuvinātu to vienības vērtību, vienlaikus 
ievērojot vispārīgos Kopienas tiesību aktu 
principus un Kopējās lauksaimniecības 
politikas mērķus. Šajā kontekstā 
dalībvalstis, nosakot precīzākas vērtības, 
var ņemt vērā ģeogrāfisko apgabalu 
īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem. 

(28) Dalībvalstīm, kuras izvēlējās 
vēsturisko ieviešanas modeli, jāļauj ar 
zināmiem nosacījumiem pārskatīt 
piešķirtās tiesības uz maksājumu, lai 
tuvinātu to vienības vērtību, vienlaikus 
ievērojot vispārīgos Kopienas tiesību aktu 
principus un Kopējās lauksaimniecības 
politikas mērķus. Šajā kontekstā 
dalībvalstis, nosakot precīzākas vērtības, 
var ņemt vērā ģeogrāfisko apgabalu 
īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā atbilstīgi katras valsts 
pieņemtajam grafikam, kā arī ievērojot 
samazinājumu robežvērtību, lai ļautu 
lauksaimniekiem saprātīgi pielāgoties 
atbalsta mainīgajiem līmeņiem. 

Or. es
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Grozījums Nr. 199
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un 
Kopējās lauksaimniecības politikas 
mērķus. Šajā kontekstā dalībvalstis, 
nosakot precīzākas vērtības, var ņemt vērā 
ģeogrāfisko apgabalu īpatnības. Tiesību 
uz maksājumu izlīdzināšana jāveic 
piemērotā pārejas periodā, kā arī ievērojot 
samazinājumu robežvērtību, lai ļautu 
lauksaimniekiem saprātīgi pielāgoties 
atbalsta mainīgajiem līmeņiem.

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ ir 
svarīgi saistīt vienoto maksājumu ar 
pienākumu audzēt vai saglabāt ražošanu 
teritorijās, par kurām saņem palīdzību.

Or. pt

Pamatojums

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.
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Grozījums Nr. 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā un Eiropas Savienības 
paplašināšanās, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
visās dalībvalstīs ir jāievieš vienota 
maksājumu bāzes likme, vienlaikus 
ievērojot vispārīgos Kopienas tiesību aktu 
principus un Kopējās lauksaimniecības 
politikas mērķus. Šī likme būtu 
jāpapildina ar papildu maksājumiem 
zonām, kurās ir nelabvēlīgāki 
lauksaimnieciskās ražošanas apstākļi. 
Tiesību uz maksājumu izlīdzināšana jāveic 
piemērotā pārejas periodā, kā arī ievērojot 
samazinājumu robežvērtību, lai ļautu 
lauksaimniekiem saprātīgi pielāgoties 
atbalsta mainīgajiem līmeņiem. Tomēr ir 
svarīgi, lai maksājumu izlīdzināšana 
jaunajām dalībvalstīm notiktu uzreiz pēc 
pievienošanās dokumentos šīm valstīm 
noteikto pārejas periodu beigām.

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
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oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Grozījums Nr. 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, ir jāprasa, apspriežoties 
ar reģionālajām iestādēm un pamatojoties 
uz ietekmes pētījumu, ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

Or. fr
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Pamatojums

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Grozījums Nr. 202
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, kļūst aizvien sarežģītāk 
pamatot ievērojamu individuālu atšķirību 
likumību atbalsta līmenī, kura pamatā ir 
tikai iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Tiesību uz maksājumu 
izlīdzināšana jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

(28) Pēc iepriekšējā saistītā tirgus atbalsta 
iekļaušanas vienotā maksājuma shēmā 
dalībvalstīs, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanu, tiesību uz maksājumu vērtība 
tika aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā 
atbalsta individuālo līmeni. Ņemot vērā 
gadu skaitu, kas pieaug kopš vienotā 
maksājuma shēmas ieviešanas, un pēc 
turpmākas citu nozaru iekļaušanas vienotā 
maksājuma shēmā, noteiktos gadījumos 
var kļūt aizvien sarežģītāk pamatot 
ievērojamu individuālu atšķirību likumību 
atbalsta līmenī, kura pamatā ir tikai 
iepriekšējais atbalsts. Šā iemesla dēļ 
dalībvalstīm, kuras izvēlējās vēsturisko 
ieviešanas modeli, jāļauj ar zināmiem 
nosacījumiem pārskatīt piešķirtās tiesības 
uz maksājumu, lai tuvinātu to vienības 
vērtību, vienlaikus ievērojot vispārīgos 
Kopienas tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šajā 
kontekstā dalībvalstis, nosakot precīzākas 
vērtības, var ņemt vērā ģeogrāfisko 
apgabalu īpatnības. Ja dalībvalsts nolemj 
izlīdzināt tiesības uz maksājumiem, tas
jāveic piemērotā pārejas periodā, kā arī 
ievērojot samazinājumu robežvērtību, lai 
ļautu lauksaimniekiem saprātīgi pielāgoties 
atbalsta mainīgajiem līmeņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 
izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja pārskatīt 
savu sākotnējo izvēli, ņemot vērā to 
pieredzi. Šā iemesla dēļ papildus iespējai 
izlīdzināt tiesības uz maksājumu 
dalībvalstīm, kuras piemēroja vēsturisko 
modeli, jāļauj pāriet uz reģionālo modeli.
Turklāt, dalībvalstīm, kuras izvēlējās 
piemērot reģionālo modeli, jāsniedz 
iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas 
periodā, kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
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uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Grozījums Nr. 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 
izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja pārskatīt savu 
sākotnējo izvēli, ņemot vērā to pieredzi. Šā 
iemesla dēļ papildus iespējai izlīdzināt 
tiesības uz maksājumu dalībvalstīm, kuras 
piemēroja vēsturisko modeli, jāļauj pāriet 
uz reģionālo modeli. Turklāt, dalībvalstīm, 
kuras izvēlējās piemērot reģionālo modeli, 
jāsniedz iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas periodā, 
kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 
izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāprasa pārskatīt savu 
sākotnējo izvēli, ņemot vērā to pieredzi un 
apspriežoties ar reģionālajām iestādēm, 
un pamatojoties uz ietekmes pētījumu.. Šā 
iemesla dēļ papildus iespējai izlīdzināt 
tiesības uz maksājumu dalībvalstīm, kuras 
piemēroja vēsturisko modeli, jāprasa pāriet 
uz reģionālo modeli. Turklāt, dalībvalstīm, 
kuras izvēlējās piemērot reģionālo modeli, 
jāsniedz iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas periodā, 
kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

Or. fr

Pamatojums

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
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membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Grozījums Nr. 205
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 
izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja pārskatīt savu 
sākotnējo izvēli, ņemot vērā to pieredzi. Šā 
iemesla dēļ papildus iespējai izlīdzināt 
tiesības uz maksājumu dalībvalstīm, kuras 
piemēroja vēsturisko modeli, jāļauj pāriet 
uz reģionālo modeli. Turklāt, dalībvalstīm, 
kuras izvēlējās piemērot reģionālo modeli, 
jāsniedz iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas periodā, 
kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

(29) Saskaņā ar 2003. gada reformu 
dalībvalstīm bija iespēja piemērot vienotā 
maksājuma shēmu, izmantojot vēsturisko 
vai reģionālo ieviešanu. Kopš tā laika 
dalībvalstīm bija iespēja novērtēt savas 
izvēles sekas attiecībā gan uz ekonomisko, 
gan administratīvo piemērotību. Tādēļ 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja pārskatīt savu 
sākotnējo izvēli, ņemot vērā to pieredzi. Šā 
iemesla dēļ uz maksājumu dalībvalstīm, 
kuras piemēroja vēsturisko modeli, jādod 
iespēja izlīdzināt tiesības un arī pāriet uz 
reģionālo modeli. Turklāt, dalībvalstīm, 
kuras izvēlējās piemērot reģionālo modeli, 
jāsniedz iespēja pārskatīt savus lēmumus ar 
zināmiem nosacījumiem, lai tuvinātu 
tiesību uz maksājumu vērtību saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem pasākumiem, 
vienlaikus ievērojot vispārīgos Kopienas 
tiesību aktu principus un Kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķus. Šādas 
izmaiņas jāveic piemērotā pārejas periodā, 
kā arī ievērojot samazinājumu 
robežvērtību, lai ļautu lauksaimniekiem 
saprātīgi pielāgoties atbalsta mainīgajiem 
līmeņiem.

Or. en



AM\727226LV.doc 61/92 PE407.776v01-00

LV

Grozījums Nr. 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Savstarpējas atbilstības sistēmai 
un/vai kopējai lauksaimniecības politikai 
nākotnē var būt jāpiemēro jaunie 
pielāgojumi, jo maksājumu summas ne 
vienmēr šķiet proporcionālas attiecīgo 
lauksaimnieku pieliktajām pūlēm, lai 
ievērotu noteikumus, ņemot vērā, ka 
maksājumi joprojām ir ievērojami 
atkarīgi no vēsturiskajām izmaksām.  
Tiesību akti attiecībā uz dzīvnieku 
labturību ir īpaši apgrūtinoši 
lauksaimniekiem, un tas neatbilst 
maksājumu apjomam. Tomēr, ja 
importētajiem produktiem ir jāatbilst tām
pašām dzīvnieku labturības normām, 
nebūtu jāpiešķir lauksaimniekiem 
kompensācijas, lai viņi ievērotu šajā jomā 
spēkā esošos Kopienas tiesību aktus.   
Tādēļ Komisijai būtu jācenšas panākt, lai 
sarunās Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā par pamatotiem importa 
kritērijiem tiktu atzīti nekomerciāli 
apsvērumi.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Grozījums Nr. 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu 
nozari un zināmā mērā arī uz liellopu 
gaļas nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji 
atsaistītos maksājumus jāintegrē vienotā 
maksājuma shēmā. Lai lauksaimnieki, 
kas darbojas liellopu gaļas nozarē, varētu 
pakāpeniski pielāgoties jaunajiem atbalsta 
pasākumiem, jāparedz noteikums, ar ko 
pakāpeniski ievieš īpašu piemaksu par 
vīriešu kārtas dzīvniekiem un kaušanas 
piemaksu. Tā kā daļēji saistītos 
maksājumus augļu un dārzeņu nozarē 
ieviesa nesen un tikai kā pārejas pasākumu, 
šādas shēmas nav jāpārskata.

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana varētu garantēt vairāk 
elastības, izvēloties ražotājus, ļaujot tiem 
pašiem pieņemt lēmumus par ražošanu, 
pamatojoties uz rentabilitāti un tirgus 
reakciju. Tādēļ ir jāļauj dalībvalstīm, 
kuras to vēlētos, turpināt atbalstu 
atsaistīšanas procesu. Tā kā daļēji saistītos 
maksājumus augļu un dārzeņu nozarē 
ieviesa nesen un tikai kā pārejas pasākumu, 
šādas shēmas nav jāpārskata.

Or. es
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Grozījums Nr. 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji 
atsaistītos maksājumus jāintegrē vienotā 
maksājuma shēmā. Lai lauksaimnieki, kas 
darbojas liellopu gaļas nozarē, varētu 
pakāpeniski pielāgoties jaunajiem atbalsta 
pasākumiem, jāparedz noteikums, ar ko 
pakāpeniski ievieš īpašu piemaksu par 
vīriešu kārtas dzīvniekiem un kaušanas 
piemaksu. Tā kā daļēji saistītos 
maksājumus augļu un dārzeņu nozarē 
ieviesa nesen un tikai kā pārejas pasākumu, 
šādas shēmas nav jāpārskata.

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari. 
Tādēļ šajās nozarēs daļēji atsaistītos 
maksājumus jāintegrē vienotā maksājuma 
shēmā. Tā kā daļēji saistītos maksājumus 
augļu un dārzeņu nozarē ieviesa nesen un 
tikai kā pārejas pasākumu, šādas shēmas 
nav jāpārskata.

Or. fr

Pamatojums

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.
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Grozījums Nr. 209
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar kuru 
vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji atsaistītos 
maksājumus jāintegrē vienotā maksājuma 
shēmā. Lai lauksaimnieki, kas darbojas 
liellopu gaļas nozarē, varētu pakāpeniski 
pielāgoties jaunajiem atbalsta pasākumiem, 
jāparedz noteikums, ar ko pakāpeniski 
ievieš īpašu piemaksu par vīriešu kārtas 
dzīvniekiem un kaušanas piemaksu. Tā kā 
daļēji saistītos maksājumus augļu un 
dārzeņu nozarē ieviesa nesen un tikai kā 
pārejas pasākumu, šādas shēmas nav 
jāpārskata.

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu nozari 
un zināmā mērā arī uz liellopu gaļas 
nozari. Tādēļ ir jāļauj dalībvalstīm šajās 
nozarēs daļēji atsaistītos maksājumus 
integrēt vienotā maksājuma shēmā. Lai 
lauksaimnieki, kas darbojas liellopu gaļas 
nozarē, varētu pakāpeniski pielāgoties 
jaunajiem atbalsta pasākumiem, jāparedz 
noteikums, ar ko pakāpeniski ievieš īpašu 
piemaksu par vīriešu kārtas dzīvniekiem un 
kaušanas piemaksu. Tā kā daļēji saistītos 
maksājumus augļu un dārzeņu nozarē 
ieviesa nesen un tikai kā pārejas pasākumu, 
šādas shēmas nav jāpārskata.

Or. pt

Pamatojums

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.
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Grozījums Nr. 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tas jo īpaši 
attiecas uz laukaugu, apiņu un sēklu 
nozari un zināmā mērā arī uz liellopu 
gaļas nozari. Tādēļ šajās nozarēs daļēji 
atsaistītos maksājumus jāintegrē vienotā 
maksājuma shēmā. Lai lauksaimnieki, kas 
darbojas liellopu gaļas nozarē, varētu 
pakāpeniski pielāgoties jaunajiem atbalsta 
pasākumiem, jāparedz noteikums, ar ko 
pakāpeniski ievieš īpašu piemaksu par 
vīriešu kārtas dzīvniekiem un kaušanas 
piemaksu. Tā kā daļēji saistītos 
maksājumus augļu un dārzeņu nozarē 
ieviesa nesen un tikai kā pārejas pasākumu, 
šādas shēmas nav jāpārskata.

(30) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar 
kuru vienlaicīgi ieviesa atsaistīto vienotā 
maksājuma shēmu, ļāva dalībvalstīm no 
minētās shēmas izslēgt noteiktus 
maksājumus. Tajā pašā laikā minētās 
regulas 64. panta 3. punktā paredzēja 
pārskatīt iespējas, kuras noteiktas 
III sadaļas 5. nodaļas 2. un 3. iedaļā, ņemot 
vērā tirgus un strukturālo attīstību. 
Attiecīgās pieredzes analīze liecina par to, 
ka atsaistīšana ļauj elastīgi izvēlēties 
ražotājus, ļaujot tiem pašiem pieņemt 
lēmumus par ražošanu, pamatojoties uz 
rentabilitāti un tirgus reakciju. Tādēļ visās
nozarēs daļēji atsaistītos maksājumus 
jāintegrē vienotā maksājuma shēmā. Tā kā 
daļēji saistītos maksājumus augļu un 
dārzeņu nozarē ieviesa nesen un tikai kā 
pārejas pasākumu, šādas shēmas nav 
jāpārskata.

Or. en

Pamatojums

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Grozījums Nr. 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā 

gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Grozījums Nr. 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā 

gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

(31) Tomēr atsevišķu nozaru līdzsvara un
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo saistītā atbalsta līmeni.

Or. es

Grozījums Nr. 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 

(31) Tomēr attiecībā uz dzīvnieku 
audzēšanu un līdz ar to īpašu piemaksu 
par vīriešu dzimuma liellopiem, kaušanas 
piemaksu par teļiem un kaušanas 
piemaksu par tiem liellopiem, kas nav teļi, 
piemaksu par zīdītājgovīm un atbalstu aitu 
un kazu audzēšanas nozarei šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
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pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā 

gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu.  Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm, 
aitām un kazām — zemāku) saistītā 
atbalsta līmeni. Šādā gadījumā jāparedz 
īpašs noteikums attiecībā uz identifikācijas 
un reģistrācijas prasību ievērošanu, kuras 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1760/2000 un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 21/2004, jo īpaši, lai 
nodrošinātu dzīvnieku izsekojamību.

Or. fr

Pamatojums

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Grozījums Nr. 214
Kyösti Virrankoski

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Tomēr attiecībā uz zīdītājgovju, aitu 
un kazu audzēšanas nozari šķiet, ka 
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm —
zemāku) saistītā atbalsta līmeni. Šādā 

(31) Attiecībā uz piemaksu par 
zīdītājgovīm, īpašo piemaksu par vīriešu 
dzimuma liellopiem, kaušanas piemaksu 
par teļiem un aitu un kazu audzēšanas 
nozari šķiet, ka nozaru līdzsvara un
noteiktu reģionu lauksaimniecības 
ekonomikas labā aizvien jāsaglabā 
lauksaimniecības ražošanas minimālais 
līmenis, jo īpaši gadījumos, kad 
lauksaimniekiem nav citu ekonomikas 
alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
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gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/200414, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

dalībvalstīm jābūt iespējai saglabāt 
pašreizējo (vai attiecībā uz zīdītājgovīm, 
īpašo piemaksu par vīriešu dzimuma 
liellopiem, kaušanas piemaksu par 
teļiem — zemāku) saistītā atbalsta līmeni. 
Šādā gadījumā jāparedz īpašs noteikums 
attiecībā uz identifikācijas un reģistrācijas 
prasību ievērošanu, kuras noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1760/2000 un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/2004, jo īpaši, lai nodrošinātu 
dzīvnieku izsekojamību.

Or. en

Pamatojums

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Grozījums Nr. 215
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ir jāpieņem īpaši pasākumi, lai 
palīdzētu Eiropas Savienības aitu 
audzēšanas nozarei, kas piedzīvo dziļu 
lejupslīdi. Būtu jāīsteno Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 19. jūnija 
rezolūcijā par aitkopības un kazkopības 
nozares nākotni Eiropā1 ietvertie 
ieteikumi.
________

Tajā dienā pieņemtie teksti, 
P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm 
risināt vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 5  % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai apdrošināšanas un kopfondu 
jomā. Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien 
svarīgāka efektīva risku pārvaldība, 
jāsniedz iespēja dalībvalstīm finansiāli 
ieguldīt piemaksās, ko lauksaimnieki veic 
par laukaugu apdrošināšanu, kā arī finansēt 
noteiktu tiešu ekonomisku zaudējumu 
kompensācijas saistībā ar dzīvnieku vai 
augu slimībām. Attiecīgi jāparedz 
noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām. Turklāt būs jāpieņem 
jauns tiesību akts, kas liktu dalībvalstīm 
ieviest izmaksu dalīšanas sistēmas to 
lauksaimnieku labā, kuri sedz izdevumus, 
ko rada dzīvnieku lipīgu slimību 
izplatīšanās. Jaunajam tiesību aktam ir 
jāievieš kopēja sistēma, saskaņā ar kuru 
dalībvalstīm būs jāpiemēro šīs izmaksu 
dalīšanas sistēmas. Šā jaunā tiesību akta 
mērķis būs novērst konkurences 
izkropļojumus, kas pastāv starp dažādu 
dalībvalstu lauksaimniekiem un ko izraisa 
nevienlīdzība valsts piešķirto ieguldījumu 
jomā, lai segtu izdevumus, ko rada 
dzīvnieku lipīgu slimību izplatīšanās. Šim 
jaunajam tiesību aktam būs arī jāmudina 
lauksaimnieki pēc iespējas vairāk 
ierobežot inficēšanās ar dzīvnieku lipīgām 
slimībām un šo slimību izplatīšanās risku. 
Dalībvalstīm, kas jau ir ieviesušas 
izdevumu dalīšanas sistēmas saviem 
lauksaimniekiem, būs tās jāpārveido, lai 
nodrošinātu atbilsmi kopējai sistēmai.

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Neil Parish

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 5  % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana. Ņemot 
vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka efektīva 
risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām. Jebkuri šāda veida 
pasākumi ir jāuzskata par pagaidu 
pasākumiem, kas ļauj dalībvalstīm 
pielāgoties pilnīgai atsaistīšanai un 
politikai, kura vairāk vēsta uz tirgu un 
kurai līdz ar to jābeidzas 2013. gadā.

Or. en

Pamatojums

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
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strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Grozījums Nr. 218
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro 
finanšu ieguldījumiem laukaugu 
apdrošināšanai un ar dzīvnieku vai augu 
slimībām saistītajām kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 12 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, dalībvalstīm ir
iespēja finansiāli ieguldīt piemaksās, ko 
lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. 

Or. de

Pamatojums

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
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jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Grozījums Nr. 219
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro 
finanšu ieguldījumiem laukaugu 
apdrošināšanai un ar dzīvnieku vai augu 
slimībām saistītajām kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šim īpatsvaram būtu jābūt 15 % to jauno 
dalībvalstu gadījumā, kuras negūst 
labumu no tiešo maksājumu režīma 100 
% apmērā, lai tās varētu uzkrāt 
pietiekamus līdzekļus. Šādam atbalstam 
jāļauj dalībvalstīm risināt vides jautājumus 
un uzlabot lauksaimniecības produktu 
kvalitāti un tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī 
jādara pieejams, lai novērstu sekas, ko 
radīs pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī.

Or. ro

Pamatojums

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
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suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Grozījums Nr. 220
Kyösti Virrankoski

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 15 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos.
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs.
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām.
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro 
finanšu ieguldījumiem laukaugu 
apdrošināšanai un ar dzīvnieku vai augu 
slimībām saistītajām kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 20 % no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 

Or. es

Grozījums Nr. 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot (32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
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līdz 10% no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

līdz 10% no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos un 
paredzētos gadījumos Šādam atbalstam 
jāļauj dalībvalstīm risināt vides jautājumus 
un uzlabot lauksaimniecības produktu 
kvalitāti un tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī 
jādara pieejams, lai novērstu sekas, ko 
radīs pakāpeniska piena kvotu atcelšana un 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām. Jebkuri šāda veida 
pasākumi ir jāuzskata par pagaidu 
pasākumiem, kas ļauj dalībvalstīm 
pielāgoties pilnīgai atsaistīšanai un 
politikai, kura vairāk vēsta uz tirgu un 
kurai līdz ar to jābeidzas 2013. gadā.

Or. en

Pamatojums

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.
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Grozījums Nr. 223
Stéphane Le Foll

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10% no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsta arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
pakāpeniska piena kvotu atcelšana un
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

(32) Dalībvalstīm jāsniedz iespēja izmantot 
līdz 10% no tām noteiktā maksimāli 
pieļaujamā daudzuma īpaša atbalsta 
piešķiršanai skaidri noteiktos gadījumos. 
Šādam atbalstam jāļauj dalībvalstīm risināt 
vides jautājumus un uzlabot 
lauksaimniecības produktu kvalitāti un 
tirdzniecību. Īpašs atbalsts arī jādara 
pieejams, lai novērstu sekas, ko radīs 
atbalsta atsaistīšana īpaši jutīgās nozarēs. 
Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien svarīgāka 
efektīva risku pārvaldība, jāsniedz iespēja 
dalībvalstīm finansiāli ieguldīt piemaksās, 
ko lauksaimnieki veic par laukaugu 
apdrošināšanu, kā arī finansēt noteiktu 
ekonomisku zaudējumu kompensācijas 
saistībā ar dzīvnieku vai augu slimībām. 
Lai ievērotu Kopienas starptautiskās 
saistības, līdzekļi, ko var izmanto 
jebkādiem saistītā atbalsta pasākumiem, 
jāierobežo atbilstošā līmenī. Attiecīgi 
jāparedz noteikumi, kuri jāpiemēro finanšu 
ieguldījumiem laukaugu apdrošināšanai un 
ar dzīvnieku vai augu slimībām saistītajām 
kompensācijām.

Or. fr

Pamatojums

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.
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Grozījums Nr. 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ņemot vērā to, ka kļūst aizvien 
svarīgāka efektīva risku pārvaldība, 
jāsniedz iespēja dalībvalstīm finansiāli 
ieguldīt piemaksās, ko lauksaimnieki veic 
par lauksaimniecības apdrošināšanu, kā
arī finansēt noteiktu ekonomisku 
zaudējumu kompensācijas saistībā ar 
dzīvnieku vai augu slimībām.

Or. es

Pamatojums

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Grozījums Nr. 225
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Dalībvalstīm jāļauj pieņemt īpašus 
atbalsta pasākumus, lai risinātu 
uzdevumus, kuru iemesls ir KLP 
„veselības pārbaude”.

Or. de
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Grozījums Nr. 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu 
noteikto tiešo maksājumu pamatā bija 
iepriekš saņemto tiešo maksājumu 
pamatsummas vai reģionālie maksājumi 
par hektāru. Jaunajās dalībvalstīs 
lauksaimnieki nesaņēma Kopienas tiešos 
maksājumus, un viņiem nebija vēsturisko 
atsauces datu par 2000., 2001. un 
2002. kalendāro gadu. Tādēļ ar Regulu 
(EK) Nr. 1782/2003 paredzēja, ka jaunajās 
dalībvalstīs vienotā maksājuma shēmas 
pamatā būs reģionālie maksājumi par 
hektāru. Dažus gadus pēc jauno dalībvalstu 
pievienošanās Kopienai atsauces 
laikposmu izmantošanu var ņemt vērā 
tām dalībvalstīm, kuras vēl nav 
pārgājušas uz vienotā maksājuma shēmu.
Lai atvieglotu pāreju uz vienotā 
maksājuma shēmu un, jo īpaši, lai 
novērstu spekulatīvu pieteikumu 
iesniegšanu, ir lietderīgi pilnvarot jaunās 
dalībvalstis ņemt vērā apgabalus, kuros 
saskaņā ar vienotā platībmaksājuma 
shēmu vēsturiski atbalstu piešķīra, lai 
aprēķinātu tiesības uz maksājumu 
atbilstīgi vienotā maksājuma shēmai.

(33) Saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu 
noteikto tiešo maksājumu pamatā bija 
iepriekš saņemto tiešo maksājumu 
pamatsummas vai reģionālie maksājumi 
par hektāru. Jaunajās dalībvalstīs 
lauksaimnieki nesaņēma Kopienas tiešos 
maksājumus, un viņiem nebija vēsturisko 
atsauces datu par 2000., 2001. un 
2002. kalendāro gadu. Tādēļ ar Regulu 
(EK) Nr. 1782/2003 paredzēja, ka jaunajās 
dalībvalstīs vienotā maksājuma shēmas 
pamatā būs reģionālie maksājumi par 
hektāru. Dažus gadus pēc jauno dalībvalstu 
pievienošanās Kopienai un gadījumā, ja 
rodas nepamatota neatbilstība tiešo 
maksājumu jomā, ir jāparedz no 
2014. gada ieviest vienotu maksājumu 
likmi visās ES dalībvalstīs.

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.
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Grozījums Nr. 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Saskaņā ar vienotā maksājuma 
shēmas reģionalizācijas iespēju jaunajām 
dalībvalstīm jāsniedz iespēja koriģēt 
tiesību uz maksājumu vērtība par hektāru, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem lauksaimniekiem un lai izvairītos 
no traucējumiem tirgū.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Grozījums Nr. 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašlaik varētu pēc dalībvalsts 
izvēles integrēt minētajā shēmā, lai 
veicinātu uz tirgu orientētu un ilgtspējīgu 
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attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika 
saistīta tikai neliela atbalsta daļa. Tas 
attiecas arī uz maksājumiem par cietajiem 
kviešiem, proteīnaugiem, rīsiem, 
kartupeļu cieti un riekstiem, kur atlikušo 
saistīto maksājumu samazināta 
efektivitāte pamato atsaistīšanas iespējas 
izvēli. Attiecībā uz liniem ir arī lietderīgi 
atcelt atbalstu ražošanai un integrēt 
attiecīgās summas vienotā maksājuma 
shēmā. Attiecībā uz rīsiem, žāvētu rupjo 
lopbarību, kartupeļu cieti un liniem 
jānosaka pārejas periods, lai nodrošinātu, 
ka to pāreja uz atsaistīto atbalstu būtu pēc 
iespējas vienmērīgāka. Attiecībā uz 
riekstiem jāļauj dalībvalstīm turpināt 
maksāt atbalsta valsts daļu saistītā veidā, 
lai mazinātu atsaistīšanas sekas. 

lauksaimniecību.

Or. es

Grozījums Nr. 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
proteīnaugiem, rīsiem, kartupeļu cieti un 

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
rīsiem, kartupeļu cieti un riekstiem, kur 
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riekstiem, kur atlikušo saistīto maksājumu 
samazināta efektivitāte pamato 
atsaistīšanas iespējas izvēli. Attiecībā uz 
liniem ir arī lietderīgi atcelt atbalstu 
ražošanai un integrēt attiecīgās summas 
vienotā maksājuma shēmā. Attiecībā uz 
rīsiem, žāvētu rupjo lopbarību, kartupeļu 
cieti un liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto 
atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka. 
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

atlikušo saistīto maksājumu samazināta 
efektivitāte pamato atsaistīšanas iespējas 
izvēli. Attiecībā uz kartupeļu cieti un 
liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto 
atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka. 
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

Or. fr

Pamatojums

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Grozījums Nr. 230
Bernadette Bourzai

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
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shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
proteīnaugiem, rīsiem, kartupeļu cieti un 
riekstiem, kur atlikušo saistīto maksājumu 
samazināta efektivitāte pamato 
atsaistīšanas iespējas izvēli. Attiecībā uz 
liniem ir arī lietderīgi atcelt atbalstu 
ražošanai un integrēt attiecīgās summas 
vienotā maksājuma shēmā. Attiecībā uz 
rīsiem, žāvētu rupjo lopbarību, kartupeļu 
cieti un liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto
atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka. 
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
rīsiem un kartupeļu cieti, kur atlikušo 
saistīto maksājumu samazināta efektivitāte 
pamato atsaistīšanas iespējas izvēli. 
Attiecībā uz rīsiem, kartupeļu cieti un 
liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto 
atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka. 
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

Or. fr

Pamatojums

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Grozījums Nr. 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr 
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 

(36) Tiešā atbalsta atsaistīšana un vienotā 
maksājuma shēmas ieviešana bija būtiski 
elementi kopējās lauksaimniecības 
politikas pārveidošanas procesā. Tomēr
vairāku iemeslu dēļ 2003. gadā nācās 
saglabāt īpašu atbalstu daudziem 
laukaugiem. Pieredze, kas iegūta, īstenojot 
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Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
proteīnaugiem, rīsiem, kartupeļu cieti un 
riekstiem, kur atlikušo saistīto maksājumu 
samazināta efektivitāte pamato 
atsaistīšanas iespējas izvēli. Attiecībā uz 
liniem ir arī lietderīgi atcelt atbalstu 
ražošanai un integrēt attiecīgās summas 
vienotā maksājuma shēmā. Attiecībā uz 
rīsiem, žāvētu rupjo lopbarību, kartupeļu 
cieti un liniem jānosaka pārejas periods, lai 
nodrošinātu, ka to pāreja uz atsaistīto 
atbalstu būtu pēc iespējas vienmērīgāka. 
Attiecībā uz riekstiem jāļauj dalībvalstīm 
turpināt maksāt atbalsta valsts daļu saistītā 
veidā, lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un tirgus 
situācijas attīstība norāda uz to, ka shēmas, 
kuras neiekļāva vienotā maksājuma shēmā 
2003. gadā, pašreiz var integrēt minētajā 
shēmā, lai veicinātu uz tirgu orientētu un 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas jo īpaši 
attiecas uz olīveļļas nozari, kur tika saistīta 
tikai neliela atbalsta daļa. Tas attiecas arī 
uz maksājumiem par cietajiem kviešiem, 
proteīnaugiem, rīsiem un kartupeļu cieti, 
kur atlikušo saistīto maksājumu samazināta 
efektivitāte pamato atsaistīšanas iespējas 
izvēli. Attiecībā uz liniem ir arī lietderīgi 
atcelt atbalstu pārstrādei un iekļaut 
attiecīgās summas vienotā maksājuma 
shēmā. Attiecībā uz rīsiem, žāvētu rupjo 
lopbarību, kartupeļu cieti un liniem 
jānosaka pārejas periods, lai nodrošinātu, 
ka to pāreja uz atsaistīto atbalstu būtu pēc 
iespējas vienmērīgāka. Attiecībā uz 
riekstiem jāļauj dalībvalstīm turpināt 
maksāt atbalsta valsts daļu saistītā veidā, 
lai mazinātu atsaistīšanas sekas.

Or. fr

Pamatojums

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Grozījums Nr. 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 

(37) Tā kā jaunas shēmas, iespējams, tiks 
integrētas vienotā maksājuma shēmā, 
jāparedz noteikums par individuāla 
ienākumu atbalsta jauna līmeņa 
aprēķināšanu atbilstīgi minētajai shēmai.
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riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un 
žāvēto rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā. 
Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti 
no vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

Or. es

Grozījums Nr. 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un žāvēto 
rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā.
Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti no 
vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
pārejas noteikums par individuāla 
ienākumu atbalsta jauna līmeņa 
aprēķināšanu atbilstīgi minētajai shēmai 
līdz 2013. gadam.. Attiecībā uz riekstiem, 
kartupeļu cieti un liniem šāds 
palielinājums jāpiešķir, pamatojoties uz 
atbalstu, ko lauksaimnieki saņēma pēdējo 
gadu laikā. Tomēr attiecībā uz to 
maksājumu iekļaušanu, kuri bija 
tikai daļēji izslēgti no vienotā maksājuma 
shēmas, jāsniedz dalībvalstīm iespēja 
izmantot sākotnējos atsauces laikposmus.
No 2014. gada ir jāizveido tieša vienota 
maksājumu shēma visās dalībvalstīs.

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
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rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Grozījums Nr. 234
Jan Mulder, Niels Busk

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un žāvēto 
rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā. 
Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti no 
vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un žāvēto 
rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu vai 
ražošanas kvotām, ko lauksaimniekiem
piešķīra pēdējo gadu laikā. Tomēr attiecībā 
uz to maksājumu iekļaušanu, kuri bija 
tikai daļēji izslēgti no vienotā maksājuma 
shēmas, jāsniedz dalībvalstīm iespēja 
izmantot sākotnējos atsauces laikposmus.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Bernadette Bourzai

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un žāvēto 
rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā. 

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
kartupeļu cieti un liniem šāds 
palielinājums jāpiešķir, pamatojoties uz 
atbalstu, ko lauksaimnieki saņēma pēdējo 
gadu laikā. Tomēr attiecībā uz to 
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Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti no 
vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

maksājumu iekļaušanu, kuri bija 
tikai daļēji izslēgti no vienotā maksājuma 
shēmas, jāsniedz dalībvalstīm iespēja 
izmantot sākotnējos atsauces laikposmus.

Or. fr

Pamatojums

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Grozījums Nr. 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
riekstiem, kartupeļu cieti, liniem un žāvēto 
rupjo lopbarību šāds palielinājums 
jāpiešķir, pamatojoties uz atbalstu, ko 
lauksaimnieki saņēma pēdējo gadu laikā. 
Tomēr attiecībā uz to maksājumu 
iekļaušanu, kuri bija tikai daļēji izslēgti no 
vienotā maksājuma shēmas, jāsniedz 
dalībvalstīm iespēja izmantot sākotnējos 
atsauces laikposmus.

(37) Tā kā jaunas shēmas tiks integrētas 
vienotā maksājuma shēmā, jāparedz 
noteikums par individuāla ienākumu 
atbalsta jauna līmeņa aprēķināšanu 
atbilstīgi minētajai shēmai. Attiecībā uz 
kartupeļu cieti, liniem un žāvēto rupjo 
lopbarību šāds palielinājums jāpiešķir, 
pamatojoties uz atbalstu, ko lauksaimnieki 
saņēma pēdējo gadu laikā. Tomēr attiecībā 
uz to maksājumu iekļaušanu, kuri bija 
tikai daļēji izslēgti no vienotā maksājuma 
shēmas, jāsniedz dalībvalstīm iespēja 
izmantot sākotnējos atsauces laikposmus.

Or. fr

Pamatojums

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
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dispositif de soutien communautaire spécifique.

Grozījums Nr. 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ir jāpievērš īpaša uzmanība 
atbalstam tabakas ražotājiem, t.i.,  
nozarei, kurā pieredze liecina, ka ir 
vēlams turpināt atsaistītā atbalsta 
piešķiršanu līdz 2013. gadam, lai 
izvairītos no smagām sociāli 
ekonomiskām sekām noteiktos reģionos 
un labāk sagatavotu ražotājus pārejai uz 
jauno shēmu.

Or. es

Grozījums Nr. 238
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
izveidoja īpašu atbalstu kultūraugiem ar 
augstu enerģētisko vērtību, lai palīdzētu 
attīstīt nozari. Ņemot vērā jaunākos 
notikumus bioenerģijas nozarē un, jo 
īpaši, šādu produktu spēcīgo pieprasījumu 
starptautiskajā tirgū, kā arī saistošu 
mērķu noteikšanu bioenerģijas īpatsvara 
sasniegšanai kopējā degvielas patēriņā 
līdz 2020. gadam, vairs nav pietiekama 
iemesla piešķirt īpašu atbalstu 
kultūraugiem ar augstu enerģētisko 
vērtību.

svītrots
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Or. ro

Pamatojums

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Grozījums Nr. 239
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
izveidoja īpašu atbalstu kultūraugiem ar 
augstu enerģētisko vērtību, lai palīdzētu 
attīstīt nozari. Ņemot vērā jaunākos 
notikumus bioenerģijas nozarē un, jo īpaši, 
šādu produktu spēcīgo pieprasījumu 
starptautiskajā tirgū, kā arī saistošu mērķu 
noteikšanu bioenerģijas īpatsvara 
sasniegšanai kopējā degvielas patēriņā līdz 
2020. gadam, vairs nav pietiekama iemesla 
piešķirt īpašu atbalstu kultūraugiem ar 
augstu enerģētisko vērtību.

(38) Ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 
izveidoja īpašu atbalstu kultūraugiem ar 
augstu enerģētisko vērtību, lai palīdzētu 
attīstīt nozari. Ņemot vērā jaunākos 
notikumus bioenerģijas nozarē un, jo īpaši, 
šādu produktu spēcīgo pieprasījumu 
starptautiskajā tirgū, kā arī saistošu mērķu 
noteikšanu bioenerģijas īpatsvara 
sasniegšanai kopējā degvielas patēriņā līdz 
2020. gadam, vairs nav pietiekama iemesla 
piešķirt atsaistītu atbalstu kultūraugiem ar 
augstu enerģētisko vērtību. Līdz ar to 
attiecīgās summas nākotnē būs jāiekļauj 
vienotā atbalsta shēmā.

Or. de
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Grozījums Nr. 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, 
Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, 
Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanas 
aktā, kā arī Bulgārijas un Rumānijas 
Pievienošanās aktā noteica, ka 
lauksaimnieki jaunajās dalībvalstīs saņems 
tiešos maksājumus saskaņā ar 
pakāpeniskas ieviešanas mehānismu.

(41) Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, 
Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, 
Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanas 
aktā, kā arī Bulgārijas un Rumānijas 
Pievienošanās aktā noteica, ka 
lauksaimnieki jaunajās dalībvalstīs saņems 
tiešos maksājumus saskaņā ar 
pakāpeniskas ieviešanas mehānismu. Šie 
maksājumi ir jāaprēķina, pamatojoties uz 
vienoto maksājumu bāzes likmi visās 
dalībvalstīs.

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Grozījums Nr. 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Tā kā jaunajās dalībvalstīs 
pakāpeniski ieviesa tiešos maksājumus, 
Pievienošanās aktos noteica sistēmu, kas 
ļauj jaunajām dalībvalstīm maksāt papildu 
valsts tiešos maksājumus. Jāparedz 

(44) Tā kā jaunajās dalībvalstīs 
pakāpeniski ieviesa tiešos maksājumus, 
Pievienošanās aktos noteica sistēmu, kas 
ļauj jaunajām dalībvalstīm maksāt papildu 
valsts tiešos maksājumus. Šie papildu 
maksājumi ir jāpārtrauc, un jaunie 
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noteikumi šādu maksājumu piešķiršanai. maksājumi ir jāaprēķina, pamatojoties uz 
vienoto maksājumu bāzes likmi visās 
dalībvalstīs.

Or. pl

Pamatojums

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Grozījums Nr. 242
Giovanna Corda

Regulas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50a) Ņemot vērā nesenās svārstības 
pasaules tirgū, kas satricināja Eiropas 
Savienību, ir īpaši svarīgi ieviest 
instrumentus, lai veiksmīgāk līdzsvarotu 
tirgus un arī īpaši nodrošinātu, ka visi 
cilvēki var saņemt pienācīgu pārtiku. 
Turklāt, ņemot vērā, ka Eiropas 
Savienības padziļinātā pieredze 
lauksaimniecības politikas jomā ir 
jānodod mazāk attīstītajām valstīm, lai tās 
varētu pastiprināt ražošanu un 
nodrošināties pret tirgus svārstībām, būtu 
lietderīgi spēt izstrādāt patiesu reformu 
politiku kopā ar šo valstu 
lauksaimniekiem ar mērķi viņus iekļaut 
Eiropas Savienības izglītības 
programmās. Šajā nolūkā ir būtiski 
palielināt piedāvājumu pasaulē, veicinot 
konkurētspējīgu un videi draudzīgu 
lauksaimniecību.

Or. fr
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