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Grozījums Nr. 12
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Veicot kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) 2003. gada reformas 
novērtējumu, klimata pārmaiņas, 
atjaunojamā enerģija, ūdens 
apsaimniekošana un bioloģiskā 
daudzveidība tika atzītas par būtiskiem 
jauniem izaicinājumiem Eiropas 
lauksaimniecībai.

(1)  Veicot kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) 2003. gada reformas 
novērtējumu, klimata pārmaiņas, 
atjaunojamā enerģija, ūdens 
apsaimniekošana un bioloģiskā 
daudzveidība, kā arī atteikšanās no piena 
kvotām tika atzītas par būtiskiem jauniem 
izaicinājumiem Eiropas lauksaimniecībai.

Or. de

Pamatojums

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Grozījums Nr. 13
Neil Parish

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir svarīgi arī turpmāk stiprināt ar šīm 
prioritātēm saistītās darbības lauku 
attīstības programmās, kuras apstiprinātas 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005.

(5) Ja dalībvalstu lauksaimniecības 
attīstības programmās nav iekļauti 
pietiekami un atbilstīgi pasākumi, kas 
minēti II pielikumā, ir svarīgi arī turpmāk 
stiprināt ar šīm prioritātēm saistītās 
darbības lauku attīstības programmās, 
kuras apstiprinātas saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005.
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Or. en

Pamatojums

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Grozījums Nr. 14
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eirobarometra aptaujas „Eiropas 
Savienības iedzīvotāju attieksme pret 
dzīvnieku labturību” rezultāti 2007. gadā 
liecina par to, ka sabiedrības vairākums 
(72 %) Eiropas Savienībā uzskata, ka 
lauksaimniekiem ir jākompensē 
palielinātās izmaksas, kas saistītas ar 
augstāku standartu piemērošanu 
dzīvnieku labturībai. Turklāt EK 
dibināšanas līgumam pievienotais 
protokols par dzīvnieku aizsardzību un 
labturību paredz, ka Kopiena un 
dalībvalstis, nosakot un īstenojot 
lauksaimniecības politiku, pilnībā ņem 
vērā prasības attiecībā uz dzīvnieku 
labturību.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā šo Kopienas prioritāšu 
nozīmīgumu, dalībvalstīm ir jānosaka 
pienākums paredzēt attiecīgus pasākumus
lauku attīstības programmās.

(6) Ņemot vērā šo Kopienas prioritāšu 
nozīmīgumu, dalībvalstīm ir jānosaka 
pienākums paredzēt lielāku daļu attiecīgo 
pasākumu lauku attīstības programmās, 
bet tikai tad, ja dalībvalstis līdz šim nav 
pievērsušas pietiekami lielu uzmanību šīm 
Kopienas prioritātēm.

Or. de

Pamatojums

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Grozījums Nr. 16
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Regulas (EK) Nr. 1698/2005 10. pantā 
paredzēts, ka ar Padomes 
Lēmumu 2006/144/EK pieņemtās 
stratēģiskās pamatnostādnes lauku attīstībai 
(plānošanas periodam no 2007. līdz 
2013. gadam) var pārskatīt, lai ņemtu vērā 
būtiskās izmaiņas Kopienas prioritātēs. 
Tāpēc dalībvalstīm ir jānosaka vispārējs 
pienākums, pamatojoties uz pārskatītajām 
Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm, 
pārskatīt valsts stratēģiskos plānus un 
tādējādi sagatavot pamatu grozījumiem 
programmās.

(7) Regulas (EK) Nr. 1698/2005 10. pantā 
paredzēts, ka ar Padomes 
Lēmumu 2006/144/EK pieņemtās 
stratēģiskās pamatnostādnes lauku attīstībai 
(plānošanas periodam no 2007. līdz 
2013. gadam) var pārskatīt, lai ņemtu vērā 
būtiskās izmaiņas Kopienas prioritātēs. 
Tāpēc dalībvalstis ir jāmudina, 
pamatojoties uz pārskatītajām Kopienas 
stratēģiskajām pamatnostādnēm, pārskatīt 
valsts stratēģiskos plānus un tādējādi 
sagatavot pamatu grozījumiem 
programmās.
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Or. de

Pamatojums

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Grozījums Nr. 17
Neil Parish

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Regulas (EK) Nr. 1698/2005 10. pantā 
paredzēts, ka ar Padomes 
Lēmumu 2006/144/EK pieņemtās 
stratēģiskās pamatnostādnes lauku attīstībai 
(plānošanas periodam no 2007. līdz 
2013. gadam) var pārskatīt, lai ņemtu vērā 
būtiskās izmaiņas Kopienas prioritātēs. 
Tāpēc dalībvalstīm ir jānosaka vispārējs
pienākums, pamatojoties uz pārskatītajām 
Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm, 
pārskatīt valsts stratēģiskos plānus un 
tādējādi sagatavot pamatu grozījumiem 
programmās.

(7) Regulas (EK) Nr. 1698/2005 10. pantā 
paredzēts, ka ar Padomes 
Lēmumu 2006/144/EK pieņemtās 
stratēģiskās pamatnostādnes lauku attīstībai 
(plānošanas periodam no 2007. līdz 
2013. gadam) var pārskatīt, lai ņemtu vērā 
būtiskās izmaiņas Kopienas prioritātēs. 
Tāpēc dalībvalstīm, kuras vēl nav 
pieņēmušas attiecīgus pasākumus, ir 
jānosaka īpašs pienākums, pamatojoties uz 
pārskatītajām Kopienas stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, pārskatīt valsts 
stratēģiskos plānus un tādējādi sagatavot 
pamatu grozījumiem programmās.

Or. en

Pamatojums

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Grozījums Nr. 18
Neil Parish

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Prasības par lauku attīstības programmu 
saturu ir jāpielāgo, ņemot vērā jaunos 
pienākumus. Lai palīdzētu dalībvalstīm 
noteikt piemērotas darbības atbilstīgi 
jaunajām prioritātēm un saistībā ar lauku 
attīstības tiesisko pamatu, ir jānosaka 
turpmāk papildināms darbību veidu 
saraksts.

(9) Prasības par lauku attīstības programmu 
saturu vajadzības gadījumā būtu jāpielāgo, 
ņemot vērā jaunos pienākumus. Lai 
palīdzētu dalībvalstīm noteikt piemērotas 
darbības atbilstīgi jaunajām prioritātēm un 
saistībā ar lauku attīstības tiesisko pamatu, 
ir jānosaka turpmāk papildināms darbību 
veidu saraksts.

Or. en

Pamatojums

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Grozījums Nr. 19
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Prasības par lauku attīstības programmu 
saturu ir jāpielāgo, ņemot vērā jaunos 
pienākumus. Lai palīdzētu dalībvalstīm 
noteikt piemērotas darbības atbilstīgi 
jaunajām prioritātēm un saistībā ar lauku 
attīstības tiesisko pamatu, ir jānosaka 
turpmāk papildināms darbību veidu 
saraksts.

(9) Prasības par lauku attīstības programmu 
saturu ir jāpielāgo, ņemot vērā jaunos 
pienākumus. Lai palīdzētu dalībvalstīm 
noteikt piemērotas darbības atbilstīgi 
jaunajām prioritātēm un saistībā ar lauku 
attīstības tiesisko pamatu, ir jānosaka 
turpmāk papildināms darbību veidu
saraksts, ko var vēlāk papildināt, ņemot 
vērā katras dalībvalsts vajadzības.
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Or. de

Pamatojums

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Regulu vajadzētu pielāgot arī 
attiecībā uz maksājumiem par 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem kalnu 
apgabalos un citos mazāk attīstītos 
reģionos. Līdz pašreizējā plānošanas 
perioda beigām ir jāpiemēro spēkā esošais 
regulējums, kura pamatā ir Padomes 
1999. gada 17. maija Regula (EK) 
Nr. 1257/1999 par Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai 1, 
kuras piemērošanu pagarināja līdz 
2009. gadam.
1 OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 21
Stéphane Le Foll

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai radītu atbalsta saņēmējiem papildu 
stimulu ar jaunajām prioritātēm saistītu 
darbību uzsākšanai, ir jāparedz iespēja 
noteikt augstākas atbalsta summas un 

(10) Lai radītu atbalsta saņēmējiem papildu 
stimulu ar jaunajām prioritātēm saistītu 
darbību uzsākšanai, ir jāparedz iespēja par 
šādām darbībām noteikt atbalsta summas
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likmes par šādām darbībām.   un likmes, ko 100 % apmērā finansē no 
ELFLA.

Or. fr

Pamatojums

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.

Grozījums Nr. 22
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX. XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai ar jaunajām 
prioritātēm saistītajām atbalsta darbībām 
tiktu izmantota summa, kas vienāda ar
šiem finanšu līdzekļiem.

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX. XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai ar jaunajām 
prioritātēm saistītajām atbalsta darbībām 
tiktu izmantota summa, kas atbilst šiem 
finanšu līdzekļiem.

Or. de

Pamatojums

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.



PE412.016v01-00 10/35 AM\738974LV.doc

LV

Grozījums Nr. 23
Markus Pieper

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX. XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai ar jaunajām 
prioritātēm saistītajām atbalsta darbībām 
tiktu izmantota summa, kas vienāda ar 
šiem finanšu līdzekļiem.

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX. XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai saskaņā ar 
attiecīgo dalībvalsts lēmumu gan 
pašreizējām, gan jaunajām atbalsta 
darbībām, kas saistītas ar jaunajām 
prioritātēm, tiktu izmantota summa, kas 
vienāda ar šiem finanšu līdzekļiem.

Or. de

Pamatojums

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Grozījums Nr. 24
Neil Parish

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX. XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX. XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
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atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai ar jaunajām 
prioritātēm saistītajām atbalsta darbībām
tiktu izmantota summa, kas vienāda ar 
šiem finanšu līdzekļiem.

atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi, ja tos jau nav paredzējušas tās 
dalībvalstis, kas piemēro brīvprātīgo 
modulāciju saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 378/2007, jāizmanto lauku 
attīstības atbalstam. Ir jānodrošina, lai ar 
jaunajām prioritātēm saistītajām atbalsta 
darbībām tiktu izmantota summa, kas 
vienāda ar šiem finanšu līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Grozījums Nr. 25
Markus Pieper

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šiem pasākumiem ir jābūt saskaņā 
ar darbībām, ko finansē, izmantojot citus 
Kopienas finansējuma avotus, jo īpaši 
struktūrfondus (Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu).

Or. de

Pamatojums

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.



PE412.016v01-00 12/35 AM\738974LV.doc

LV

Grozījums Nr. 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – rozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šo līdzekļu papildu, specifiskais un 
saistošais izmantojums nedrīkstētu
ietekmēt noteikto līdzsvaru starp lauku 
attīstības atbalsta mērķiem.

(12) Šo līdzekļu papildu, specifiskais un 
saistošais izmantojums nedrīkst ietekmēt 
noteikto līdzsvaru starp lauku attīstības 
atbalsta mērķiem; tādēļ, arī izmantojot 
finanšu līdzekļus jaunajām prioritātēm, ir 
jānodrošina līdzsvars starp 17. pantā 
minētajiem elementiem.

Or. de

Grozījums Nr. 27
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šo līdzekļu papildu, specifiskais un 
saistošais izmantojums nedrīkstētu 
ietekmēt noteikto līdzsvaru starp lauku 
attīstības atbalsta mērķiem.

(12) Šo līdzekļu papildu un specifiskais 
izmantojums nedrīkstētu ietekmēt noteikto 
līdzsvaru starp lauku attīstības atbalsta 
mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.
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Grozījums Nr. 28
Markus Pieper

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nodrošinātu piemērotu 
finansējumu lauku attīstības 
programmām, ir jāveicina lielāka elastība 
šim mērķim ļaut izmantot arī neizlietotos 
struktūrfondu līdzekļus (1.b izdevumu 
kategorija).

Or. de

Pamatojums

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Grozījums Nr. 29
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
11. pants – 3. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Regulas 11. panta 3. punkta 
d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

svītrots

«d) to lauku attīstības programmu 
sarakstu, ar kurām tiek īstenots valsts 
stratēģijas plāns, indikatīvu ELFLA 
piešķīrumu katrai programmai, tostarp 
summas, kuras paredzētas Regulas (EK) 
Nr. 1290/2005* 12. panta 2. punktā, and 
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atsevišķi norādītas summas, kas noteiktas 
šīs regulas 69. panta 5.a punktā.”

Or. es

Pamatojums

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Grozījums Nr. 30
Lily Jacobs

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
12.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru pārskata savu 
valsts stratēģisko plānu, vadoties pēc 
pārskatītajām Kopienas stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, kā norādīts 10. pantā.

Katra dalībvalsts, apspriežotiers ar
reģionālajām un vietējām varas iestādēm,
saskaņā ar 12. panta 1. punktā minēto 
procedūru pārskata savu valsts stratēģisko 
plānu, vadoties pēc pārskatītajām Kopienas 
stratēģiskajām pamatnostādnēm, kā 
norādīts 10. pantā.

Or. en

Pamatojums

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Grozījums Nr. 31
Neil Parish

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
12.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru pārskata savu 
valsts stratēģisko plānu, vadoties pēc 
pārskatītajām Kopienas stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, kā norādīts 10. pantā.

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru ir aicināta
pārskatīt savu valsts stratēģisko plānu, 
vadoties pēc pārskatītajām Kopienas 
stratēģiskajām pamatnostādnēm, kā 
norādīts 10. pantā.

Or. en

Pamatojums

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Grozījums Nr. 32
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
12.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru pārskata savu 
valsts stratēģisko plānu, vadoties pēc 
pārskatītajām Kopienas stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, kā norādīts 10. pantā. 

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar 12. panta 
1. punktā minēto procedūru  var pārskatīt
savu valsts stratēģisko plānu, vadoties pēc 
pārskatītajām Kopienas stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, kā norādīts 10. pantā.

Or. pl



PE412.016v01-00 16/35 AM\738974LV.doc

LV

Grozījums Nr. 33
Neil Parish

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās saskaņā 
ar to konkrētajām vajadzībām norāda 
darbību veidus atbilstīgi turpmāk 
norādītajām prioritātēm, kas aprakstītas 
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un 
sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā: 

1. Ja šāds noteikums jau nav paredzēts, 
dalībvalstis no 2010. gada 1. janvāra
savās lauku attīstības programmās saskaņā 
ar to konkrētajām vajadzībām norāda 
darbību veidus atbilstīgi turpmāk 
norādītajām prioritātēm, kas aprakstītas 
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un 
sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā: 
Ces priorités sont:

Or. en

Pamatojums

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Grozījums Nr. 34
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Article 1 – point 3
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās saskaņā 
ar to konkrētajām vajadzībām norāda
darbību veidus atbilstīgi turpmāk 
norādītajām prioritātēm, kas aprakstītas 
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un 
sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā: 

1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās saskaņā 
ar to konkrētajām vajadzībām iekļauj
darbību veidus atbilstīgi turpmāk 
norādītajām prioritātēm, kas aprakstītas 
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un 
sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā:
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Or. de

Grozījums Nr. 35
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Article 1 – point 3
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās saskaņā 
ar to konkrētajām vajadzībām norāda 
darbību veidus atbilstīgi turpmāk 
norādītajām prioritātēm, kas aprakstītas 
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un 
sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā: 

1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis, 
kuras nav jaunās dalībvalstis, savās lauku 
attīstības programmās saskaņā ar to 
konkrētajām vajadzībām norāda darbību 
veidus atbilstīgi turpmāk norādītajām 
prioritātēm, kas aprakstītas Kopienas 
stratēģiskajās pamatnostādnēs un sīkāk 
izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā:

Or. pl

Pamatojums

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Grozījums Nr. 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamā enerģija, b) enerģijas ietaupījumi un atjaunojamā 
enerģija,

Or. de
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Grozījums Nr. 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ūdens apsaimniekošana, c) ūdens taupīšanas pasākumi un ūdens 
kvalitātes uzlabošana,

Or. de

Grozījums Nr. 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bioloģiskā daudzveidība. d) bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 
un ilgtspējīga izmantošana.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Vincenzo Aita

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) augsnes aizsardzība un reģenerācija.

Or. it
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Grozījums Nr. 40
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pasākumi konkurētspējas uzlabošanai 
un jauninājumu veicināšanai 
lauksaimniecībā uz mežsaimniecībā.

Or. nl

Grozījums Nr. 41
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atteikšanās no piena kvotām.

Or. de

Pamatojums

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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Grozījums Nr. 42
Heinz Kindermann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdarot savu izvēli, dalībvalstis par pamatu 
var ņemt darbību veidu indikatīvo sarakstu 
šīs regulas II pielikumā un/vai jebkādus 
citus darbību veidus, ja šīs darbības ir 
saistītas ar 1. punktā norādītajām 
prioritātēm un ja to mērķis ir panākt 
II pielikumā norādīto iespējamo ietekmi.

Izdarot savu izvēli, dalībvalstis par pamatu 
var ņemt darbību veidu indikatīvo sarakstu 
šīs regulas II pielikumā un/vai jebkādus 
citus darbību veidus, tostarp saistībā ar 
zvejniecību iekšējos ūdeņos, ja šīs darbības 
ir saistītas ar 1. punktā norādītajām 
prioritātēm un ja to mērķis ir panākt 
II pielikumā norādīto iespējamo ietekmi.  

Or. de

Pamatojums

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Grozījums Nr. 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdarot savu izvēli, dalībvalstis par pamatu 
var ņemt darbību veidu indikatīvo sarakstu 
šīs regulas II pielikumā un/vai jebkādus 
citus darbību veidus, ja šīs darbības ir 
saistītas ar 1. punktā norādītajām 
prioritātēm un ja to mērķis ir panākt 

Izdarot savu izvēli, dalībvalstis par pamatu 
var ņemt darbību veidu indikatīvo sarakstu 
šīs regulas II pielikumā un/vai jebkādus 
citus darbību veidus, ja šīs darbības 
uzņēmumu līmenī veicina resursu —
augsnes, enerģijas, ūdens un bioloģiskās 
daudzveidības — ilgtspējīgu 
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II pielikumā norādīto iespējamo ietekmi. apsaimniekošanu un ir saistītas ar 
1. punktā norādītajām prioritātēm un ja to 
mērķis ir panākt II pielikumā norādīto 
iespējamo ietekmi.

Turklāt ir jāparāda un jānodrošina tas, ka 
lauksaimniecības uzņēmums, kas saņem 
finansiālu atbalstu šiem pasākumiem, 
uzlabo vispārējo bilanci attiecībā uz 
energoefektivitāti, klimata aizsardzību, 
bioloģisko daudzveidību vai ūdens 
aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Grozījums Nr. 44
Lily Jacobs

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdarot savu izvēli, dalībvalstis par pamatu 
var ņemt darbību veidu indikatīvo sarakstu 
šīs regulas II pielikumā un/vai jebkādus 
citus darbību veidus, ja šīs darbības ir 
saistītas ar 1. punktā norādītajām 
prioritātēm un ja to mērķis ir panākt 
II pielikumā norādīto iespējamo ietekmi.

Izdarot savu izvēli un apspriežoties ar 
reģionālajām un vietējām varas iestādēm, 
dalībvalstis par pamatu var ņemt darbību 
veidu indikatīvo sarakstu šīs regulas 
II pielikumā un/vai jebkādus citus darbību 
veidus, ja šīs darbības ir saistītas ar 
1. punktā norādītajām prioritātēm un ja to 
mērķis ir panākt II pielikumā norādīto 
iespējamo ietekmi.

Or. en
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Pamatojums

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Grozījums Nr. 45
Markus Pieper

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis rūpējas par sinerģiju ar 
līdzīgām darbībām, ko finansē no citiem 
Kopienas fondiem, jo īpaši no 
struktūrfondiem, un vajadzības gadījumā 
izstrādā integrētu pieeju stratēģijām, 
darbībām un finansēšanai.

Or. de

Pamatojums

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Grozījums Nr. 46
Stéphane Le Foll

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Savienība un dalībvalstis 
izveido Eiropas līmeņa tīklu, lai uzskaitītu 
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visas inovatīvās darbības, kas atbilst 
dažādajām 1. punktā minētajām 
prioritātēm, ar nolūku atvieglot pieredzes 
apmaiņu. 

Or. fr

Pamatojums

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes.
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Grozījums Nr. 47
Stéphane Le Foll

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. punktā norādītajiem 
darbību veidiem atbalsta intensitātes 
likmes, kas noteiktas I pielikumā, no 
2010. gada 1. janvāra var tikt 
paaugstinātas par 10 procentu punktiem.   

2. Attiecībā uz 1. punktā norādītajiem 
darbību veidiem atbalsta intensitātes 
likmes, kas noteiktas I pielikumā, no 
2010. gada 1. janvāra var finansēt 100 % 
apmērā no ELFLA līdzekļiem. 

Or. fr

Pamatojums

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.
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Grozījums Nr. 48
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tabula, kurā laikposmam no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
noteikts kopējais Kopienas ieguldījums 
69. panta 5.a punktā minētajiem darbību 
veidiem.” 

svītrots

Or. es

Pamatojums

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Grozījums Nr. 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pasākumus saistībā ar prioritāti 
„atjaunojamā enerģija”, kuru īstenošanai 
vajadzīga lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, ko parasti izmanto pārtikas 
produktu ražošanai, var atbalstīt tikai tad, 
ja, ņemot vērā pārtikas apgādes situāciju 
trešās valstīs, ar ietekmes novērtējuma 
palīdzību Eiropas līmenī nodrošina, ka šie 
pasākumi nekādā veidā neapdraudēs 
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pārtikas apgādes drošību.

Or. de

Pamatojums

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Grozījums Nr. 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – -1. ievaddaļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. panta 2. punkts ir formulēts šādi:
„2. Vismaz 20 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma programmā tiek rezervēti 
IV sadaļas I nodaļas 4. iedaļā minētajai 
4. asij. Šī summa ir daļa no 1. punktā 
noteiktajiem īpatsvariem. Attiecībā uz 
Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, 
Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un 
Slovākiju minimālo Kopienas finanšu 
ieguldījumu 5 % apmērā 4. asij 
programmēšanas laikposmā var piemērot 
pakāpeniski tā, lai vidēji vismaz 2,5 % no 
ELFLA kopējā ieguldījuma būtu rezervēti 
4. asij.
Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju 
periodā no 2010. līdz 2013. gadam 4. asij 
ir jārezervē vidēji vismaz 2,5 % no kopējā 
ELFLA finansējuma. Aprēķinot šo 
procentu likmi, ir jāņem vērā visi 
2007.-2009. gadā no ELFLA piešķirtie 
finansējumi.”
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Or. de

Pamatojums

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Grozījums Nr. 51
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Regulas 17. pantu papildina ar šādu 
3. punktu:

svītrots

„3. Summas, kas iegūtas, piemērojot 
obligāto modulāciju saskaņā ar 69. panta 
5.a punktu, neņem vērā ELFLA kopējā 
ieguldījumā, no kura minimālo Kopienas 
finanšu ieguldījumu katrai asij aprēķina 
saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.”

Or. es

Pamatojums

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Grozījums Nr. 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
17. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Summas, kas iegūtas, piemērojot 
obligāto modulāciju saskaņā ar 69. panta 
5.a punktu, neņem vērā ELFLA kopējā 
ieguldījumā, no kura minimālo Kopienas 
finanšu ieguldījumu katrai asij aprēķina
saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.”

„3. Summas, kas iegūtas, piemērojot 
obligāto modulāciju saskaņā ar 69. panta 
5.a punktu, ņem vērā arī ELFLA kopējā 
ieguldījumā, no kura minimālo Kopienas 
finanšu ieguldījumu katrai asij aprēķina 
saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.”

Or. de

Pamatojums

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Grozījums Nr. 53
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 28. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. 20. panta b) punkta iii) apakšpunktā 
paredzēto atbalstu piešķir materiāliem 
un/vai nemateriāliem ieguldījumiem, kas:
a) uzlabo uzņēmuma vispārējos darbības 
rezultātus;
b) attiecas uz:
- Līguma I pielikumā minēto produktu, 
izņemot zivsaimniecības produktu, un 
mežsaimniecības produktu pārstrādi 
un/vai tirdzniecību, un/vai
- tādu jaunu produktu, procesu un 
tehnoloģiju attīstību, kas saistīti ar 
Līguma I pielikumā minētajiem 
produktiem, izņemot zivsaimniecības 
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produktus, un mežsaimniecības 
produktiem, un
c) atbilst Kopienas standartiem, ko 
piemēro attiecīgam ieguldījumam.
Ja ieguldījumus veic, lai sasniegtu 
atbilstību Kopienas standartiem, atbalstu 
var piešķirt tikai tiem ieguldījumiem, ko 
veic 2. punktā minētie mikrouzņēmumi, 
lai sasniegtu atbilstību nesen ieviestam 
Kopienas standartam. Tādā gadījumā, lai 
sasniegtu atbilstību Kopienas standartam, 
uzņēmumam var noteikt labvēlības 
periodu, kas nepārsniedz 36 mēnešus no 
datuma, kad attiecīgais standarts kļūst 
obligāts.”

Or. es

Pamatojums

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Grozījums Nr. 54
Heinz Kindermann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
36. pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b 36. panta a) punkta ievaddaļu formulē 
šādi:
„a) pasākumiem, kuru mērķis ir 
ilgtspējīga lauksaimniecības zemes 
lietošana, tostarp saistībā ar zvejniecību 
iekšējos ūdeņos, paredzot:”

Or. de
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Pamatojums

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen

Grozījums Nr. 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a 60. pantu groza šādi:
„Ja pasākums, kas izriet no šīs iedaļas, 
attiecas uz darbībām, kurām finansējumu 
var saņemt arī, izmantojot kādu citu 
Kopienas atbalsta instrumentu, tostarp 
struktūrfondus, un Kopienas atbalsta 
instrumentu zivsaimniecībai, dalībvalsts 
katrā programmā nosaka administratīvo 
kontroli ELFLA atbalstītajām darbībām 
un ar otra Kopienas atbalsta instrumenta 
palīdzību finansētajām darbībām.”

Or. es

Pamatojums

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.
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Grozījums Nr. 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a 60. pantu groza šādi:
„Demarkācija

Ja pasākums, kas izriet no šīs iedaļas, 
attiecas uz darbībām, kurām finansējumu 
var saņemt arī, izmantojot kādu citu 
Kopienas atbalsta instrumentu, tostarp 
struktūrfondus, un Kopienas atbalsta 
instrumentu zivsaimniecībai, dalībvalsts 
katrā programmā nosaka administratīvo 
kontroli ELFLA atbalstītajām darbībām 
un ar otra Kopienas atbalsta instrumenta 
palīdzību finansētajām darbībām”

Or. es

Pamatojums

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Grozījums Nr. 57
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.a punkts – 5.b punkts – 5.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Regulas 69. pantā iekļauj šādu 5.a, 5.b 
un 5.c punktu:

svītrots
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Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 
darbībām, kas apstiprinātas pēc 
2010. gada 1. janvāra, dalībvalstis 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2015. gada 31. decembrim iegulda 
summu, kas vienāda ar summām, kuru 
iegūst, piemērojot obligāto modulāciju 
saskaņā ar Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 
(jaunā regula par tiešā atbalsta shēmām)] 
9. panta 4. punktu un 10. panta 4. punktu.
Ja programmas darbības beigās kopējā 
par šā panta 5.a punktā minētajām 
darbībām iztērētā summa ir mazāka par 
16.a panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minēto summu, dalībvalsts atmaksā 
Kopienas budžetā starpību, nepārsniedzot 
summu, par kādu ir pārsniegti kopējie 
piešķīrumi, kas pieejami darbībām, kuras 
nav 16.a pantā minētās darbības.
5.c Summas, kas minētas 5.a pantā, 
neņems vērā Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
25. panta piemērošanas nolūkā.”

Or. es

Pamatojums

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 

5.a Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 
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darbībām, kas apstiprinātas pēc 2010. gada 
1. janvāra, dalībvalstis laikposmā no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 
31. decembrim iegulda summu, kas 
vienāda ar summām, kuru iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu.

darbībām, kas apstiprinātas pēc 2010. gada 
1. janvāra, dalībvalstis laikposmā no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada
31. decembrim iegulda summu, kas 
vienāda ar summām, kuru iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu. Minētās 
summas var izmantot arī papildu 
pasākumu īstenošanai atbilstīgi jaunajām 
prioritātēm.

Or. de

Grozījums Nr. 59
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 
darbībām, kas apstiprinātas pēc 2010. gada 
1. janvāra, dalībvalstis laikposmā no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 
31. decembrim iegulda summu, kas 
vienāda ar summām, kuru iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu.

5.a Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 
darbībām, kas apstiprinātas pēc 2010. gada 
1. janvāra, dalībvalstis laikposmā no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 
31. decembrim iegulda summu, kas ir 
vismaz 50 % no summām, kuras iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
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und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Grozījums Nr. 60
Markus Pieper

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 
darbībām, kas apstiprinātas pēc 
2010. gada 1. janvāra, dalībvalstis 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2015. gada 31. decembrim iegulda summu, 
kas vienāda ar summām, kuru iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu.

5.a Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
gan pašreizējām, gan turpmākajām 
darbībām saistībā ar jaunajām 
prioritātēm, kas noteiktas atbilstīgi 
attiecīgās dalībvalsts pieņemtajam 
lēmumam, dalībvalstis laikposmā no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 
31. decembrim iegulda summu, kas 
vienāda ar summām, kuru iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Grozījums Nr. 61
Lutz Goepel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
70. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a 70. pantam pievieno šādu 4.b punktu: 
„4.b Neņemot vērā 3. punktā noteiktos 
robežlielumus, summu to līdzekļu apmērā, 
kurus iegūst no modulācijas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. XXXX/2008 [jauna 
regula par tiešā atbalsta sistēmu] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu, var 
izmantot bez dalībvalstu papildu 
līdzfinansējuma.” 

Or. de

Pamatojums

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Grozījums Nr. 62
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a 93. pantu formulē šādi:
„Atcelšana

1.Regulu (EK) Nr. 1257/1999 atceļ no 
2007. gada 1. janvāra, izņemot tās 
13. panta a) punktu, 14. panta 1. punktu 
un 2. punkta pirmos divus ievilkumus, 
15. pantu, 17. līdz 20. pantu, 51. panta 
3. punktu, 55. panta 4. punktu un to 
I pielikuma daļu, kurā noteiktas summas 
saskaņā ar 15. panta 3. punktu.

[...]
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.
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Regulu (EK) Nr. 1257/1999 turpina 
piemērot darbībām, kuras Komisija 
saskaņā ar minēto regulu ir apstiprinājusi 
pirms 2007. gada 1. janvāra.”

Or. de

Grozījums Nr. 63
Agnes Schierhuber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Regula (EK) Nr. 1698/2005
II pielikums – jauna prioritāte

Prioritāte — atteikšanās no piena kvotām
Darbības veids Pasākumi Iespējamā ietekme
Modernizācija un uz 
tirgu vērsta ražošana

Daudzgadu programmas saistībā 
ar atteikšanos no piena kvotām

Konkurētspējas 
pastiprināšanās

Or. de

Pamatojums

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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