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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0306),

– ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0242/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs 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 
likmes par šādām darbībām.

(10) Lai radītu atbalsta saņēmējiem papildu 
stimulu ar jaunajām prioritātēm saistītu 
darbību uzsākšanai, ir jāparedz iespēja 
noteikt augstākas atbalsta summas un 
likmes par šādām darbībām. Tāda pati 
iespēja jāparedz dalībvalstīm lietišķos 
pētījumos sasniegto jauninājumu 
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nodošanai. 

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi jauninājumus ieviest lauku apvidos, galvenokārt izmantojot lietišķos pētījumus. 
Zinātības nodošana no pētniecības jomas lauksaimniecībai un lauku ekonomikai jāstimulē ar 
maksimālo summu palielinājumu I pielikumā minētajiem maksājumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs 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 ir vismaz 50 % 
no šiem finanšu līdzekļiem. 

Or. fr

Pamatojums

Lai gan Komisijas noteiktās jaunās prioritātes un instrumenti ir nozīmīgi, šķiet, ka nav 
pamata šiem mērķiem piešķirt visus papildu modulācijas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus. 
Ņemot vērā to, ka Regulas (EK) Nr. 1698/2005 17. pants paredz minimālo piešķīrumu 10 % 
1. un 3. ass programmām un 25 % 2. ass programmām, ir pienācīgi noteikt minimālo slieksni 
50 % apmērā no līdzekļiem jaunajām prioritātēm.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs 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. fr

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pievieno šādu 16.b pantu:
„16.b pants

Jauninājumi un lietišķos pētījumos 
iegūtās zinātības nodošana

1. No 2010. gada 1. janvāra dalībvalstis 
savās lauku attīstības programmās 
atbilstoši konkrētām vajadzībām paredz 
darbību veidus, kuru mērķis ir nodot 
lietišķos pētījumos iegūtos jauninājumus 
lauku ekonomikai.

2. No 2010. gada 1. janvāra attiecībā uz 
1. punktā minētajiem darbību veidiem 
atbalsta intensitātes līmeni, kas noteikts 
I pielikumā, var paaugstināt par 
10 procentu punktiem.”

Or. fr
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Pamatojums

Ir svarīgi jauninājumus ieviest lauku apvidos, galvenokārt izmantojot lietišķos pētījumus. 
Zinātības nodošana no pētniecības jomas lauksaimniecībai un lauku ekonomikai jāstimulē ar 
maksimālo summu palielinājumu I pielikumā minētajiem maksājumiem. 

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 30. pantu aizstāj ar šādu tekstu: 

„30. pants

Infrastruktūra, kas saistīta ar 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 

attīstību un pielāgošanu

Šīs regulas 20. panta b) apakšpunkta 
v) daļā paredzētais atbalsts var jo īpaši 
aptvert darbības, kas attiecas uz piekļuvi 
lauksaimniecības un mežu zemēm, lauku 
zemju paplašināšanu, augsnes 
uzlabošanu, enerģijas apgādi, piekļuvi 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām un ūdenssaimniecību.”

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2007. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas politikas 
izstrādāšana attiecībā uz platjoslas pakalpojumiem lauku apvidu konkurētspēja ir atkarīga no 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) novatoriskas izmantošanas. Tādēļ ir pamats 
šādas tehnoloģijas pieminēt šīs regulas 30. pantā. 
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs 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 
vienāda vai lielāka nekā 50 % no summas,
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. fr

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b 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 

svītrots
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nav 16.a pantā minētās darbības.

Or. fr

Pamatojums

Lai gan Komisijas noteiktās jaunās prioritātes un instrumenti ir nozīmīgi, šķiet, ka nav 
pamata šiem mērķiem piešķirt visus papildu modulācijas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1698/2005
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Regulas pielikumā 1. rindu aizstāj ar 
šādu tekstu:

22(2) Atbalsts 
darbības 
sākšanai(*)

75 000

(*) Atbalstu darbības sākšanai var piešķirt 
vienotā maksājumā, kurš nepārsniedz 
EUR 50 000, vai procentu subsīdijas 
veidā, kuras kapitalizētā vērtība 
nepārsniedz EUR 50 000. Ja abi atbalsta 
veidi tiek kombinēti, kopējā summa 
nepārsniedz EUR 75 000.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā jauno lauksaimnieku grūtības uzsākt darbību, nākas palielināt maksimālo 
atbalsta summu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – II pielikums – Prioritāte: atjaunojamā enerģija – 4.a rinda (jauna)

Grozījums

Atkritumu apsaimniekošanas un 
materiālu atkārtotas izmantošanas 
uzlabošana

26. pants: lauku 
saimniecību 
modernizācija

53. pants: 
nelauksaimniecisku 
darbību dažādošana

54. pants: atbalsts 
uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai

56. pants: 
pamatpakalpojumi 
ekonomikai un lauku 
iedzīvotājiem

Atkritumu apjoma 
samazināšana un 
izrakteņu kurināmā 
aizstāšana 

Or. fr

Pamatojums

Atkritumu apsaimniekošana un atkārtota izmantošana veicina atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – II pielikums – Prioritāte: atjaunojamā enerģija – 4.b rinda (jauna)

Grozījums

Saules, vēja, ģeotermiskās un siltuma 
koģenerācijas enerģijas ražošana un 
izmantošana 

26. pants: lauku 
saimniecību 
modernizācija

53. pants: 
nelauksaimniecisku 
darbību dažādošana

54. pants: atbalsts 
uzņēmumu radīšanai 

Izrakteņu kurināmā 
aizstāšana 
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un attīstībai

56. pants: 
pamatpakalpojumi 
ekonomikai un lauku 
iedzīvotājiem

Or. fr

Pamatojums

Atjaunojamo „nelauksaimniecisko” enerģijas avotu izmantošana veicina izrakteņu kurināmā 
aizstāšanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – II pielikums – Prioritāte: ūdens apsaimniekošana – 1.a rinda (jauna) 

Grozījums

Plūdu riska pārvaldība 39. pants: agrovides 
maksājumi

41. pants: neienesīgie 
ieguldījumi

Uzlabotas ūdens 
apsaimniekošanas spējas 
plūdu gadījumiem

Or. fr

Pamatojums

Ūdens apsaimniekošanā jāiekļauj preventīvi pasākumi, arī saistībā ar ūdens daudzumu.
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