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Grozījums Nr. 74

Britta Reimers

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk 
izklāstīto nostāju;

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. de

Pamatojums

Brīvā un uz tirgu orientētā Eiropā lauksaimniekiem un patērētājiem būtu labāk, ja 
lauksaimniecība nebūtu finansiāli atkarīga no valsts, kas uzņēmusies “auklītes” lomu.
Diemžēl Komisija savā priekšlikumā nav paredzējusi virzību uz šo mērķi un subsīdiju 
sistemātisku atcelšanu. Tieši pretēji — pašreizējie pasākumi tiek paplašināti, un palielinās 
birokrātija, radot pieteikumu iesniedzējiem un dalībvalstīm lielākus izdevumus.

Grozījums Nr. 75
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju dažādos līmeņos 
(vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā 
līmenī) un lauku saimniecību dzīvotspēju, 
pārtikas piegādes ķēdes organizāciju un 
riska pārvaldību lauksaimniecībā, no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
atkarīgo ekosistēmu atjaunošanu, 
saglabāšanu un uzlabošanu, resursu 
efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar zemu 
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mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. Turklāt sadarbības un kopīgu 
pasākumu veicināšanai starp 
lauksaimniekiem, uzņēmumiem un lauku 
attīstības tīkliem ir jākļūst par spēcīgu 
prioritāti, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības un lauku apvidu 
ilgtermiņa labklājību un ilgtspēju. To 
darot, jāņem vērā atšķirīgās situācijas, kas 
ietekmē lauku apvidus ar dažādiem 
raksturlielumiem vai dažādas potenciālo 
atbalsta saņēmēju kategorijas, un 
transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, uzlabojumiem dzīvnieku 
labturības jomā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību, kā arī 
jāsekmē saikne starp lauku un pilsētu 
teritorijām nolūkā uzlabot barības vielu 
ķēdes. Savienības lauku attīstības 
prioritāte, kas saistīta ar zināšanu pārnesi 
un inovāciju lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā un lauku apvidos, būtu 
jāpiemēro horizontāli saistībā ar citām 
Savienības lauku attīstības prioritātēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī 
jānodrošina lauku iedzīvotājiem tādi 
apstākļi, kas viņus atturētu no 
pārcelšanās uz citurieni. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
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saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 
lauksaimniecībai pakārtotās nozarēs, 
sociālajā jomā un lauku apvidos, būtu 
jāpiemēro horizontāli saistībā ar citām 
Savienības lauku attīstības prioritātēm.

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar lauksaimniecībai pakārtoto nozaru darbības attīstību un paplašināšanu vajadzētu 
paredzēt arī iespēju izmantot konsultāciju pakalpojumus, piemēram, lauksaimniecības 
produktu un lauku tūrisma tiešo mārketingu, kā arī uz tirgu orientētus sociālos pakalpojumus, 
piemēram, vecāka gadagājuma cilvēku un bērnu aprūpi.

Grozījums Nr. 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, drošības 
pasākumiem un zināšanu palielināšanu 
par lauku saimniecību drošību; pārtikas 
piegādes ķēdes organizāciju un riska 
pārvaldību lauksaimniecībā, no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
atkarīgo ekosistēmu atjaunošanu, 
saglabāšanu un uzlabošanu, resursu 
efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 



PE489.640v01-00 8/164 AM\903101LV.doc

LV

situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju, īsām piegādes ķēdēm
un riska pārvaldību lauksaimniecībā, no 
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mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

lauksaimniecības un mežsaimniecības 
atkarīgo ekosistēmu atjaunošanu, 
saglabāšanu un uzlabošanu, resursu 
efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību, kā arī 
jāatlīdzina lauksaimniekiem un mežu 
īpašniekiem par sniegtajiem 
pakalpojumiem un viņu darbu sabiedrības 
interešu labā. Savienības lauku attīstības 
prioritāte, kas saistīta ar zināšanu pārnesi 
un inovāciju lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā un lauku apvidos, būtu 
jāpiemēro horizontāli saistībā ar citām 
Savienības lauku attīstības prioritātēm.

Or. it

Grozījums Nr. 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju, īsām piegādes ķēdēm
un riska pārvaldību lauksaimniecībā, no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
atkarīgo ekosistēmu atjaunošanu, 
saglabāšanu un uzlabošanu, resursu 
efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Or. it
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Grozījums Nr. 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju un pārtikas 
piegādes ķēdes organizāciju 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un 
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību. 
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
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apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam 
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
to, kā tās īstenos bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju un sasniegs 
klimata pārmaiņu mērķus, ievērojot ieceri 
šim nolūkam atvēlēt vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot Komisijas 
pieņemtu metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs” un 
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Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam 
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

principu par to, ka atlīdzība jānodrošina 
ikvienam, kas veicina uzlabojumus. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam 
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

Or. it

Grozījums Nr. 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo valsts lauku 
attīstības programma visai tās teritorijai, 
reģionālu programmu kopums vai gan
valsts programma, gan reģionālo 
programmu kopums. Ja dalībvalsts izvēlas 
iesniegt gan valsts programmu, gan 
reģionālo programmu kopumu, pasākumi 
vai darbību veidi būtu jāplāno valsts vai 
reģionālā līmenī. Katrā programmā būtu 
jānosaka ar Savienības lauku attīstības 
prioritātēm saistītu mērķu sasniegšanas 
stratēģija un veicamie pasākumi. 
Plānošanai būtu jāatbilst Savienības lauku 
attīstības prioritātēm, vienlaikus tai jābūt 
pielāgotai valsts specifikai un jāpapildina 
citi Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
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arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā. Ja dalībvalsts 
iesniedz gan valsts programmu, gan 
reģionālās programmas, valsts sistēmā 
vajadzētu būt kopējiem elementiem, lai 
nodrošinātu šo programmu saskaņu.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm, kurās ir liels reģionu skaits un kuras ir izvēlējušās iesniegt reģionālās 
programmas, jāsagatavo arī valsts programma, ja vairākos no šiem reģioniem tiek īstenoti 
vienādi pasākumi.

Grozījums Nr. 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo valsts lauku 
attīstības programma visai tās teritorijai, 
reģionālu programmu kopums vai gan
valsts programma, gan reģionālo 
programmu kopums. Ja dalībvalsts izvēlas 
iesniegt gan valsts programmu, gan 
reģionālo programmu kopumu, pasākumi 
vai darbību veidi būtu jāplāno valsts vai 
reģionālā līmenī. Katrā programmā būtu 
jānosaka ar Savienības lauku attīstības 
prioritātēm saistītu mērķu sasniegšanas 
stratēģija un veicamie pasākumi. 
Plānošanai būtu jāatbilst Savienības lauku 
attīstības prioritātēm, vienlaikus tai jābūt 
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reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

pielāgotai valsts specifikai un jāpapildina 
citi Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā. Ja dalībvalsts 
iesniedz gan valsts programmu, gan 
reģionālās programmas, valsts sistēmā 
vajadzētu būt kopējiem elementiem, lai 
nodrošinātu šo programmu saskaņu.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz dalībvalstīm, kurās ir liels reģionu skaits un kuras ir izvēlējušās iesniegt 
reģionālās programmas, 2007.–2013. gada plānošanas periodā gūtā pieredze rāda, ka ir 
noteiktas darbības, kuras nav iekļaujamas reģionālajās programmās, jo tās pārsniedz viena 
reģiona teritoriju. Kā piemērs jāmin darbības, kas saistītas ar reģionu sadarbību. Tādēļ, ja 
viens un tas pats pasākums tiek īstenots vairākos reģionos, dalībvalstīm ir jāsagatavo valsts 
programma.

Grozījums Nr. 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums, raugoties, lai nepietiekami 
pārstāvētas grupas, jo īpaši sievietes,
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saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

varētu pilntiesīgi darboties struktūrās, kas 
izveidotas šo attīstības programmu 
izstrādei, tādējādi nodrošinot, ka vietējās 
attīstības stratēģijās tiek ņemtas vērā viņu 
vajadzības.  Katrā programmā būtu 
jānosaka ar Savienības lauku attīstības 
prioritātēm saistītu mērķu sasniegšanas 
stratēģija un veicamie pasākumi. 
Plānošanai būtu jāatbilst Savienības lauku 
attīstības prioritātēm, vienlaikus tai jābūt 
pielāgotai valsts specifikai un jāpapildina 
citi Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 



AM\903101LV.doc 17/164 PE489.640v01-00

LV

veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma 
sagatavot arī valsts sistēmu, lai atvieglotu 
darba koordināciju starp reģioniem valsts 
mēroga problēmu risināšanā.

veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts un reģionu specifikai un jāpapildina 
citi Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Ja dalībvalsts izvēlas valsts un/vai 
reģionālo programmu kopumu, valsts 
sistēmā vajadzētu būt kopējiem 
elementiem, lai nodrošinātu konsekvenci 
un saikni starp valsts stratēģiju un 
reģionālajām stratēģijām.

Or. it

Grozījums Nr. 88
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Būtu arī jācenšas veicināt 
progresu, lai sievietēm lauku apvidos 
nodrošinātu vienlīdzīgas darba iespējas, 
tiktu atzīts viņu ieguldījums saimnieciskās 
darbības dažādošanā un izveidoti īpaši 
atbalsta veidi sievietēm, kas veic 
uzņēmējdarbību šajos apvidos, jo šāda 
lomu daudzējādība ļauj viņām būtiski 
veicināt progresu un inovāciju visos 
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sabiedrības līmeņos un uzlabot dzīves 
kvalitāti laukos. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

Or. es

Pamatojums

Grozījums veicina vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm lauku apvidos, un tiek atzīts sieviešu 
ieguldījums ieņēmumu un labklājības nodrošināšanā lauku kopienās. 

Grozījums Nr. 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem,
īsu piegādes ķēžu izveidi un sieviešu 
nozīmi lauku apvidos, jo īpaši ar mērķi 
nodrošināt izredzes un tādus apstākļus, 
kas viņas atturētu no pārcelšanās uz 
citurieni. Tematiskās apakšprogrammas 
būtu jāizmanto arī tam, lai nodrošinātu 
iespēju pievērsties to lauksaimniecības 
nozaru pārstrukturēšanai, kuras spēcīgi 
ietekmē lauku apvidu attīstību. Lai varētu 
palielināt šādu tematisko apakšprogrammu 
pasākumu efektivitāti, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm noteikt augstākas atbalsta 
likmes konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.
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Or. de

Pamatojums

Nekavējoties ir jāveic pasākumi, lai atturētu jaunas un kvalificētas sievietes pamest laukus.
Šādām sievietēm ir izšķiroša nozīme dzīvīguma uzturēšanā lauku kopienās un šo kopienu 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
lauksaimniecībā nodarbinātām sievietēm,
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

Or. it

Grozījums Nr. 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, bioloģiski 
augstvērtīgas lauksaimniecības sistēmām, 
bioloģisko lauksaimniecību, kalnu 
apgabaliem un īsu piegādes ķēžu izveidi. 
Tematiskās apakšprogrammas būtu 
jāizmanto arī tam, lai nodrošinātu iespēju 
pievērsties to lauksaimniecības nozaru 
pārstrukturēšanai, kuras spēcīgi ietekmē 
lauku apvidu attīstību. Lai varētu palielināt 
šādu tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, bioloģiski 
augstvērtīgām saimniecībām, kalnu 



AM\903101LV.doc 21/164 PE489.640v01-00

LV

apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

apgabaliem un īsu piegādes ķēžu izveidi 
un jārisina ar vidi saistītas problēmas. 
Tematiskās apakšprogrammas būtu 
jāizmanto arī tam, lai nodrošinātu iespēju 
pievērsties to lauksaimniecības nozaru 
pārstrukturēšanai, kuras spēcīgi ietekmē 
lauku apvidu attīstību, neradot negatīvu 
sociālo un vides ietekmi. Lai varētu 
palielināt šādu tematisko apakšprogrammu 
pasākumu efektivitāti, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm noteikt augstākas atbalsta 
likmes konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem, 
mitrzemi, piepilsētu teritorijām un īsu 
piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.
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Or. fr

Grozījums Nr. 94
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem, 
tālākiem reģioniem un īsu piegādes ķēžu 
izveidi. Tematiskās apakšprogrammas būtu 
jāizmanto arī tam, lai nodrošinātu iespēju 
pievērsties to lauksaimniecības nozaru 
pārstrukturēšanai, kuras spēcīgi ietekmē 
lauku apvidu attīstību. Lai varētu palielināt 
šādu tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

Or. pt

Grozījums Nr. 95
James Nicholson

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ja ir pamatojums, programmās var 
iekļaut citas jomas, kas atšķiras no tām, 
kuras noteiktas šajā regulā, lai īstenotu 
prioritātes. Dažos gadījumos var būt tā, ka 
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programmas ex ante novērtējums un 
SWOT analīze liecina par to, ka nav 
nepieciešams pievērsties kādai atsevišķai 
prioritātei, jo tā jau ir aplūkota, 
izmantojot citus līdzekļus. Šādos 
gadījumos nav nepieciešamības 
programmās pievērsties visām sešām 
prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai varētu risināt problēmu saistībā 
ar sievietēm, kuru saimnieciskā darbība 
laukos netiek atzīta, un lai veicinātu 
sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un 
nodarbinātību laukos, dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizstrādā īpaši rādītāji, 
kas palīdz noteikt sieviešu sasniegumus 
šajās jomās un novērtēt viņu ieguldījumu 
ieņēmumu un labklājības nodrošināšanā 
lauku kopienās.

Or. es

Grozījums Nr. 97
James Nicholson

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jānosaka daži noteikumi par lauku 
attīstības programmu plānošanu un 
pārskatīšanu. Būtu jāparedz vieglāka 
procedūra pārskatīšanai, kas neietekmē 

(12) Jānosaka daži noteikumi par lauku 
attīstības programmu plānošanu un 
pārskatīšanu. Komisijai, vajadzētu būt 
pilnvarām, izmantojot īstenošanas aktus, 
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programmu stratēģiju vai Savienības 
attiecīgo finansiālo ieguldījumu.

lemt par pieprasījumiem izdarīt 
programmās izmaiņas, uz kuru pamata 
būtu jāizdara izmaiņas arī programmas 
stratēģijā. Būtu jāparedz vieglāka 
procedūra pārskatīšanai, kas neietekmē 
programmu stratēģiju vai Savienības 
attiecīgo finansiālo ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jānosaka daži noteikumi par lauku 
attīstības programmu plānošanu un 
pārskatīšanu. Būtu jāparedz vieglāka
procedūra pārskatīšanai, kas neietekmē 
programmu stratēģiju vai Savienības 
attiecīgo finansiālo ieguldījumu.

(12) Jānosaka daži noteikumi par lauku 
attīstības programmu plānošanu un 
pārskatīšanu. Būtu jāparedz vienkāršota
procedūra pārskatīšanai, kas neietekmē 
programmu stratēģiju vai Savienības 
attiecīgo finansiālo ieguldījumu.

Or. pt

Grozījums Nr. 99
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un 
skaidrību attiecībā uz procedūru, kas 
jāievēro, ja programmā tiek izdarīti 
grozījumi, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka kritērijus, 
uz kuru pamata ierosinātās programmu 
kvantitatīvo mērķu izmaiņas uzskata par 
būtiskām, tādējādi radot nepieciešamību 

(13) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un 
skaidrību attiecībā uz procedūru, kas 
jāievēro, ja programmā tiek izdarīti 
grozījumi, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka kritērijus.
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grozīt programmu ar īstenošanas aktu, 
kuru pieņem saskaņā ar šīs regulas 
91. pantu.

Or. de

Pamatojums

Lai izdarītu izmaiņas programmās, nepietiek tikai ar tehniskiem lēmumiem.

Grozījums Nr. 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Saskaņā ar 
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ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

15. pantu dalībvalstu pienākums ir jo 
īpaši atbalstīt mācību nodrošināšanu 
sievietēm lauku apvidos, lai veicinātu viņu 
nozīmi, attīstot un paplašinot laukos MVU 
darbību un pasākumus lauksaimniecībai 
pakārtotajās nozarēs un sociālajā jomā, 
tādējādi nodrošinot sievietēm tādu 
iemeslu, kas atturēs viņas no pārcelšanās 
uz citurieni. Lai nodrošinātu to, ka 
zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

Or. de

Pamatojums

Pastāv draudi, ka lauku apvidi zaudēs savu dzīvīgumu, ja cilvēki, jo īpaši jauni cilvēki ar labu 
kvalifikāciju, pametīs laukus. Tādēļ nekavējoties ir jānodrošina šiem cilvēkiem izredzes un 
tādi apstākļi, kas viņus atturētu no pārcelšanās uz citurieni, un jārada darbavietas 
kvalificētiem darbiniekiem un ģimenes dzīvei labvēlīgi darba nosacījumi.

Grozījums Nr. 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
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tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai — ar 
noteikumu, ka tā ir tieši saistīta ar 
lauksaimniecību, pārtikas ražošanu vai 
mežsaimniecību un pozitīvi ietekmē 
lauksaimniecību un mežsaimniecību —
būtu jādod iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

Or. it

Grozījums Nr. 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
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izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, prakses shēmas, demonstrējumu 
pasākumi, informācijas pasākumi, kā arī 
īstermiņa saimniecību pieredzes apmaiņas 
vai apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
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mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, NVO un lauku 
MVU paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem Lauku attīstības regulas elementiem ir inovācija. Tā kā Pasaules 
Bankas skatījumā inovācijas sistēma ir definēta kā tīkls, kura dalībnieki — organizācijas, 
uzņēmumi un fiziskas personas — ir ieinteresēti saimnieciskajā darbībā izmantot jaunus 
produktus, jaunus procesus un jaunus organizāciju veidus un kurš aptver iestādes un 
politiskās nostādnes, kas ietekmē viņu uzvedību un veiktspēju. Ir svarīgi uzsvērt NVO, jo šīs 
organizācijas ir starp tiem dalībniekiem, kas nākotnē varētu palīdzēt nostiprināt 
lauksaimnieku pozīcijas tirgū.

Grozījums Nr. 104
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības (14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
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attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU 
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi. 
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī 
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām. 
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU, 
kas darbojas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarēs, paaugstināt to 
konkurētspēju un resursefektivitāti un 
uzlabot to ekoloģiskos rādītājus, vienlaikus 
veicinot lauku ekonomikas ilgtspēju. Lai 
nodrošinātu to, ka zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi palīdz sasniegt 
minētos rezultātus, būtu jānosaka prasība, 
ka zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

Or. pt

Grozījums Nr. 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

(14a) Darba ņēmējus jo īpaši apdraud 
atstumtības un nabadzības risks, ja nozarē 
vairāk nekā pusi no kopējā darbaspēka 
skaita veido algoti darba ņēmēji vai ja 
dažās valstīs un reģionos un attiecībā uz 
noteiktu kultūru audzēšanu lielāko daļu 
darbavietu aizņem gadījuma darba veicēji 
vai sezonas darba ņēmēji. Tā kā 
integrācija un nabadzības mazināšana ir 
viena no sešām stratēģijas „Eiropa 2020” 
prioritātēm, būtu jāuzlabo 
lauksaimniecības nozarē nodarbināto vai 
lauksaimniecības nozarē algoto darba 
ņēmēju un jo īpaši gadījuma darba 
veicēju vai sezonas darba ņēmēju darba 
apstākļi un sociālā labklājība. Šajā 
sakarībā būtu jāveicina arī saistības 
atkārtoti nodrošināt sezonas darbu (darba 
stabilitātes nodrošināšanas nolūkā), lai 
palīdzētu algotiem darba ņēmējiem iegūt 
profesionālo statusu, kas savukārt 
uzlabotu attiecīgās nozares konkurētspēju 
un tēlu.

Or. es

Grozījums Nr. 106
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu to, ka organizācijas, 
kuras piedāvā zināšanu pārneses 
pakalpojumus, spēj sniegt pakalpojumus, 
kuri kvalitātes un būtības ziņā atbilst lauku 
attīstības politikas mērķiem, lai 
nodrošinātu līdzekļu mērķtiecīgāku 
izmantošanu un lauku saimniecību 
pieredzes apmaiņas un apmeklējumu 
programmu skaidru nodalīšanu no līdzīgām 

(15) Lai nodrošinātu to, ka organizācijas, 
kuras piedāvā zināšanu pārneses 
pakalpojumus, spēj sniegt pakalpojumus, 
kuri kvalitātes un būtības ziņā atbilst lauku 
attīstības politikas mērķiem, lai 
nodrošinātu līdzekļu mērķtiecīgāku 
izmantošanu un lauku saimniecību 
pieredzes apmaiņas un apmeklējumu 
programmu skaidru nodalīšanu no līdzīgām 
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darbībām, ko veic saskaņā ar citām 
Savienības shēmām, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus par to 
organizāciju kvalifikācijas minimumu, 
kuras nodrošina zināšanu pārnesi, par
saimniecību pieredzes apmaiņas 
programmu un saimniecību apmeklējumu 
attiecināmajām izmaksām, ilgumu un 
saturu.

darbībām, ko veic saskaņā ar citām 
Savienības shēmām, būtu jānosaka ne 
tikai to organizāciju kvalifikācijas 
minimums, kuras nodrošina zināšanu 
pārnesi, bet arī saimniecību pieredzes 
apmaiņas programmu un saimniecību 
apmeklējumu attiecināmās izmaksas, 
ilgums un saturs.

Or. pt

Grozījums Nr. 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā jo īpaši tādus mērķus kā 
paaudžu nomaiņa lauku apvidos, 
zināšanu uzlabošana un iemaņu 
nodošana lauksaimniecības nozarē, 
dalībvalstis tiek mudinātas savās lauku 
attīstības programmās paredzēt 
lauksaimniecības nozarē veidot prakses 
shēmas, ar kurām saskaņā jaunieši tiktu 
aicināti reģistrēties kā praktikanti. Tām 
vajadzētu būt daudzgadu shēmām ar 
darbības laiku no 3 līdz 5gadiem, un šajā 
laikā praktikanti tiktu nodarbināti 
saimniecībās, kuru īpašnieki ir shēmas 
dalībnieki. Shēmas darbības pēdējā(-os) 
gadā(-os) praktikanti tiktu nosūtīti uz 
uzņēmējsaimniecību citā dalībvalstī, lai 
nodrošinātu paraugprakses apmaiņu visā 
Savienībā. Profesionālā sagatavošana 
būtu jānodrošina visā prakses laikā. Pēc 
prakses sekmīgas pabeigšanas 
praktikantiem kā jaunajiem 
lauksaimniekiem, jauniem dalībniekiem, 
mazajiem lauksaimniekiem vai lauku 
uzņēmējiem ir tiesības pieteikties 
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uzņēmējdarbības sākšanas un attīstības 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/2012, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/2012, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un 
lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes
MVU lauku apvidos uzlabot ilgtspējīgu 
saimniekošanu un viņu saimniecības vai 
uzņēmuma vispārējos darbības rezultātus. 
Tāpēc būtu jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un 
lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes
MVU izmantotu konsultācijas, gūstot sev 
noderīgu labumu. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/2012, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/2012, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
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darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijām 
jāaptvert arī jautājumi, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

Or. it

Grozījums Nr. 109
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība.  Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/2012, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 

(16) Regulas 16. pantā noteiktie lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumi 
palīdz lauksaimniekiem, meža tiesiskajiem 
valdītājiem, lauku MVU un uzņēmumiem, 
kas darbojas lauksaimniecībai 
pakārtotajās nozarēs un sociālajā jomā, 
lauku apvidos uzlabot ilgtspējīgu 
saimniekošanu un viņu saimniecības,
uzņēmuma vai saimnieciskās darbības
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan konsultāciju 
izmantošana. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/2012, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
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izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/2012, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES)
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/2012, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar lauksaimniecībai pakārtoto nozaru darbības attīstību un paplašināšanu vajadzētu 
paredzēt arī iespēju izmantot konsultāciju pakalpojumus, piemēram, lauksaimniecības 
produktu un lauku tūrisma tiešo mārketingu, kā arī uz tirgu orientētus sociālos pakalpojumus, 
piemēram, vecāka gadagājuma cilvēku un bērnu aprūpi.

Grozījums Nr. 110
Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
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jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Dienestiem, kas 
konsultē saimniecības, būtu arī 
jānodrošina informācija par efektīvu 
riska pārvaldību un par lauksaimniekiem 
pieejamām riska pārvaldības iespējām.
Attiecīgā gadījumā konsultācijām būtu 
jāaptver arī darba drošības standarti. 
Konsultācijas var aptvert arī jautājumus, 
kas saistīti ar saimniecības vai uzņēmuma 
darbības ekonomiskajiem, 
lauksaimnieciskajiem un ekoloģiskajiem 
rādītājiem. Saimniekošanas un lauku 
saimniecību atbalsta pakalpojumiem būtu 
jāpalīdz lauksaimniekiem uzlabot un 
atvieglot saimniecības pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību. Turklāt, ņemot 
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vērā arvien pieaugošo nāves gadījumu un 
negadījumu skaitu saimniecībās, 
saimniecību konsultatīvajiem dienestiem 
būtu jāsniedz padomi un ieteikumi par to, 
kā uzlabot saimniecību drošības 
pasākumus un saimniecībās strādājošo un 
dzīvojošo personu drošību.

Or. en

Pamatojums

Darbs lauku saimniecībā ir bīstama nodarbošanās ar palielināta riska profilu. Salīdzinājumā 
ar cita darba veicējiem lauksaimniekiem bojāejas risks negadījuma dēļ, strādājot 
saimniecībā, ir septiņas reizes lielāks. Kopumā lauksaimniecības nozarē visā ES katru gadu 
notiek 550 bojāejas gadījumi. Šādu situāciju uzlabot lauksaimniekiem palīdzētu plašāka 
informācija un lielāka informētība par saimniecību drošības pasākumiem, jo veselība un 
drošība ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai lauksaimniecības nozarē un 
saimniecību pārvaldībai.

Grozījums Nr. 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
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un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens un augsnes
aizsardzību, konsultācijām par augu 
integrēto aizsardzību un ķimikālijas 
nesaturošu augu aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu, dzīvnieku slimību 
paziņošanu un inovāciju vismaz tiktāl, cik 
noteikts Regulas (ES) Nr. HR/2012 
I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
konsultācijām būtu jāaptver arī darba 
drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu 
14. panta 2. punktu dalībvalstīm ir jārada integrētas augu aizsardzības (IAA) ieviešanai 
vajadzīgie apstākļi vai jānodrošina šādu apstākļu radīšana. Jo īpaši dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka profesionālo lietotāju rīcībā ir informācija un instrumenti kaitīgo organismu 
monitoringam un lēmumu pieņemšanai, kā arī konsultāciju dienesti, kas dod padomus par 
integrēto augu aizsardzību (IAA).

Grozījums Nr. 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu 
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības 
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

(16) Lauku saimniecību konsultāciju 
pakalpojumi palīdz lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem un MVU lauku 
apvidos uzlabot ilgtspējīgu saimniekošanu 
un viņu saimniecības vai uzņēmuma 
vispārējos darbības rezultātus. Tāpēc būtu 
jārosina gan šādu pakalpojumu
organizēšana, gan tas, lai lauksaimnieki, 
meža tiesiskie valdītāji un MVU izmantotu 
konsultācijas. Lai uzlabotu piedāvāto 
konsultāciju kvalitāti un efektivitāti, būtu 
jāparedz konsultantu kvalifikācijas 
minimums un regulāra apmācība. Lauku 
saimniecību konsultāciju pakalpojumiem, 
kas paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. HR/201214, 
būtu jāpalīdz lauksaimniekiem novērtēt 
viņu lauku saimniecības darbības rezultātus 
un noteikt nepieciešamos uzlabojumus 
attiecībā uz obligātajām pārvaldības
prasībām, labiem lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā 
izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulā (ES) Nr. DP/201215, prasībām 
vai darbībām, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens aizsardzību, dzīvnieku 
slimību paziņošanu un inovāciju vismaz 
tiktāl, cik noteikts Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 I pielikumā. Attiecīgā 
gadījumā konsultācijām būtu jāaptver arī 
darba drošības standarti. Konsultācijas var 
aptvert arī jautājumus, kas saistīti ar 
saimniecības vai uzņēmuma darbības 
ekonomiskajiem, ar dzīvnieku labturību 
saistītajiem, lauksaimnieciskajiem un 
ekoloģiskajiem rādītājiem. Saimniekošanas 
un lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem uzlabot un atvieglot 
saimniecības pārvaldību.

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienības vai valsts lauksaimniecības 
produktu un pārtikas kvalitātes shēmas 
sniedz patērētājiem garantijas par produkta 
kvalitāti un īpašībām vai izmantoto 
ražošanas procesu, un, pateicoties 
lauksaimnieku līdzdalībai šādās shēmās, 
minētajiem produktiem tiek radīta 
pievienotā vērtība un palielinās to 
tirdzniecības iespējas. Tāpēc lauksaimnieki 
būtu jāmudina iesaistīties šādās shēmās.
Ņemot vērā to, ka uzreiz pēc iesaistīšanās 
šādās shēmās un pirmajos līdzdalības 
gados tirgus pilnībā nekompensē no 
lauksaimnieku līdzdalības izrietošās 
papildu izmaksas un pienākumus, atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai jaunajiem 
dalībniekiem, un tam būtu jāaptver 
periods, kas nepārsniedz piecus gadus.
Ņemot vērā kokvilnas kā lauksaimniecības 
produkta specifiku, atbalstam būtu jāaptver 
arī kokvilnas kvalitātes shēmas. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus attiecībā uz Savienības 
kvalitātes shēmām, uz kurām var attiecināt 
šo pasākumu.

(18) Savienības vai valsts lauksaimniecības 
produktu un pārtikas kvalitātes shēmas 
sniedz patērētājiem garantijas par produkta 
kvalitāti un īpašībām vai izmantoto 
ražošanas procesu, un, pateicoties 
lauksaimnieku līdzdalībai šādās shēmās, 
minētajiem produktiem tiek radīta 
pievienotā vērtība un palielinās to 
tirdzniecības iespējas. Tāpēc lauksaimnieki 
būtu jāmudina iesaistīties šādās shēmās. 
Ņemot vērā kokvilnas kā lauksaimniecības 
produkta specifiku, atbalstam būtu jāaptver 
arī kokvilnas kvalitātes shēmas. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus attiecībā uz Savienības 
kvalitātes shēmām, uz kurām var attiecināt 
šo pasākumu.

Or. it

Grozījums Nr. 115
Mairead McGuinness
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Lai 
mērķtiecīgāk virzītu atbalstu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka robežvērtība lauku 
saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju, pamatojoties uz 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(“SVID”) analīzes rezultātiem.

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
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lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Lai 
mērķtiecīgāk virzītu atbalstu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka robežvērtība lauku 
saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju, pamatojoties uz 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(“SVID”) analīzes rezultātiem.

lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Dalībvalstīm 
būtu jānosaka un jāpamato robežvērtība 
lauku saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju.

Or. pt

Grozījums Nr. 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus, tostarp tādu 
bioloģiskās apkarošanas pasākumu 
izmantošanu, kuri paredzēti, lai 
samazinātu vai ierobežotu kaitēkļus un 
kaitēkļu radītās sekas ar to dabisko 
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projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Lai 
mērķtiecīgāk virzītu atbalstu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka robežvērtība lauku 
saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju, pamatojoties uz 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(“SVID”) analīzes rezultātiem.

ienaidnieku un augu dabīgo stiprinātāju 
palīdzību, ja šie pasākumi, vērtējot gada 
laikposmu, ir dārgāki nekā tie, kas saistīti 
ar ķimikāliju izmantošanu. 
2007.−2013. gada plānošanas periodā 
dažādi pasākumi aptvēra dažādas 
intervences jomas. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu saņēmējiem 
izstrādāt un īstenot integrētus projektus ar 
lielāku pievienoto vērtību, visu veidu 
materiālie ieguldījumi būtu jāapvieno vienā 
pasākumā. Lai mērķtiecīgāk virzītu 
atbalstu, dalībvalstīm būtu jānosaka 
robežvērtība lauku saimniecībām, kuras var 
pretendēt uz atbalstu par ieguldījumiem, 
kas saistīti ar saimniecības dzīvotspēju, 
pamatojoties uz stipro un vājo pušu, 
iespēju un draudu (“SVID”) analīzes 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskās apkarošanas pasākumiem paredzētais atbalsts jau ir iekļauts agrovides shēmā, 
tomēr ir pienācis laiks palielināt to metožu un produktu redzamību, kuri ir alternatīvas 
ķīmiskajām vielām, kā tas skaidri noteikts EIP.

Grozījums Nr. 118
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu ienesīgos un
neienesīgos ieguldījumus, kas nepieciešami 
vides mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz 
atbalsts materiāliem ieguldījumiem, kas 
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sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Lai 
mērķtiecīgāk virzītu atbalstu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka robežvērtība lauku 
saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju, pamatojoties uz 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(“SVID”) analīzes rezultātiem.

palīdz sasniegt šos mērķus. 
2007.−2013. gada plānošanas periodā 
dažādi pasākumi aptvēra dažādas 
intervences jomas. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu saņēmējiem 
izstrādāt un īstenot integrētus projektus ar 
lielāku pievienoto vērtību, visu veidu 
materiālie ieguldījumi būtu jāapvieno vienā 
pasākumā. Lai mērķtiecīgāk virzītu 
atbalstu, dalībvalstīm būtu jānosaka 
robežvērtība lauku saimniecībām, kuras var 
pretendēt uz atbalstu par ieguldījumiem, 
kas saistīti ar saimniecības dzīvotspēju, 
pamatojoties uz stipro un vājo pušu, 
iespēju un draudu (“SVID”) analīzes 
rezultātiem.

Or. de

Grozījums Nr. 119
James Nicholson

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību un 
lauku uzņēmumu darbības ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, palielinātu 
lauksaimniecības produktu tirdzniecības un 
pārstrādes nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Lai 
mērķtiecīgāk virzītu atbalstu, dalībvalstīm 

(19) Lai uzlabotu lauku saimniecību, 
mažsaimniecības un lauku uzņēmumu 
darbības ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, palielinātu lauksaimniecības 
produktu tirdzniecības un pārstrādes 
nozares efektivitāti, nodrošinātu 
lauksaimniecības attīstībai vajadzīgo 
infrastruktūru un atbalstītu neienesīgos 
ieguldījumus, kas nepieciešami vides 
mērķu sasniegšanai, būtu jāsniedz atbalsts 
materiāliem ieguldījumiem, kas palīdz 
sasniegt šos mērķus. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažādas intervences jomas. Lai 
nodrošinātu vienkāršošanu, kā arī ļautu 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu materiālie ieguldījumi būtu 
jāapvieno vienā pasākumā. Lai 
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būtu jānosaka robežvērtība lauku 
saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju, pamatojoties uz 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(“SVID”) analīzes rezultātiem.

mērķtiecīgāk virzītu atbalstu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka robežvērtība lauku 
saimniecībām, kuras var pretendēt uz 
atbalstu par ieguldījumiem, kas saistīti ar 
saimniecības dzīvotspēju, pamatojoties uz 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(“SVID”) analīzes rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lauksaimniecības nozare vairāk 
nekā citas nozares ir pakļauta 
postījumiem, ko tās ražošanas 
potenciālam nodara dabas katastrofas. 
Lai palīdzētu paaugstināt lauku 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un 
konkurētspēju, saskaroties ar šādām 
katastrofām, būtu jāsniedz atbalsts, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem atjaunot 
cietušo lauksaimniecības potenciālu. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
lai, apvienojot Savienības (jo īpaši riska 
pārvaldības pasākuma), valsts un privātās 
kompensāciju shēmas, nenotiktu 
zaudējumu pārmērīga kompensēšana. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka šā 
pasākuma attiecināmās izmaksas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
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Albert Deß

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunas 
saimnieciskās darbības nozares, jaunus 
uzņēmumus, kas saistīti ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību, vai 
jaunus ieguldījumus ar lauksaimniecību
nesaistītās darbībās un sociālajā 
lauksaimniecībā. Saimniecību un 
uzņēmumu attīstības pasākumam būtu 
jāatvieglo gan jauno lauksaimnieku 
uzņēmumu sākotnējā izveide, gan šo 
saimniecību strukturālā pielāgošanās pēc 
sākotnējās izveides, gan lauksaimnieku 
darbības dažādošana, pievēršoties ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, gan 
ar lauksaimniecību nesaistītu MVU 
izveidošana un attīstība lauku apvidos. 
Būtu jāveicina arī to mazo ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību 
saistīto uzņēmumu attīstība, kas ir 
potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgi. Lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu 
atbalstāmās jaunās saimnieciskās darbības 
dzīvotspēju, atbalsts būtu jāsaista ar 
nosacījumu, ka tiek iesniegts 
uzņēmējdarbības plāns. Atbalstam 
uzņēmuma darbības uzsākšanai būtu 
jāaptver tikai sākotnējais uzņēmējdarbības 
posms, nevis jākļūst par darbības atbalstu. 
Tāpēc, ja dalībvalstis izvēlas piešķirt 
atbalstu pa daļām, tām būtu jāaptver 
periods, kas nepārsniedz piecus gadus. 
Turklāt, lai rosinātu lauksaimniecības 
nozares pārstrukturēšanu, atbalsts ikgadēju 
maksājumu veidā būtu jāsniedz 
lauksaimniekiem, kuri ir iesaistījušies 
mazo lauksaimnieku shēmā, kas izveidota 
ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 V sadaļu, un 
kuri apņemas nodot visu saimniecību un 
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atbilstošās tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 

(21) Lauku apvidu attīstībai un ilgtspējai ir 
svarīgi radīt un attīstīt jaunus saimnieciskās 
darbības veidus, veidojot jaunas lauku 
saimniecības, jaunus uzņēmumus vai 
jaunus ieguldījumus ar lauksaimniecību 
nesaistītās darbībās. Saimniecību un 
uzņēmumu attīstības pasākumam būtu 
jāatvieglo gan jauno lauksaimnieku 
uzņēmumu sākotnējā izveide, gan šo 
saimniecību strukturālā pielāgošanās pēc 
sākotnējās izveides, gan lauksaimnieku 
darbības dažādošana, pievēršoties ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, gan 
ar lauksaimniecību nesaistītu MVU 
izveidošana un attīstība lauku apvidos. 
Būtu jāveicina arī to mazo saimniecību 
attīstība, kas ir potenciāli ekonomiski 
dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu saskaņā ar 
šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
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iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

Or. fr

Pamatojums

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Grozījums Nr. 123
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
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saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 V sadaļu, un kuri apņemas 
nodot visu saimniecību un atbilstošās 
tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalstu var sniegt lauksaimniekiem, kuri 
apņemas nodot visu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
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nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 V sadaļu, un kuri apņemas 
nodot visu saimniecību un atbilstošās 
tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalstu var sniegt lauksaimniekiem, kuri 
apņemas nodot visu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
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pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

pielāgošanās pēc sākotnējās izveides.
Saskaņā ar šo pasākumu būtu arī jāsniedz 
palīdzība lauksaimniekiem un viņu 
ģimenēm saistībā ar darbības dažādošanu,
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām un veidojot un attīstot ar 
lauksaimniecību nesaistītus MVU lauku 
apvidos. Būtu jāpanāk šāds mērķis — lai 
stimulētu jauniešus un jo īpaši sievietes 
nepārcelties uz dzīvi citur, jāveicina 
uzņēmējdarbības sākšana, kam lauku 
apvidos bieži vien netiek pievērsta 
pienācīga uzmanība. Būtu jāveicina arī to 
mazo saimniecību attīstība, kas ir 
potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu 
atbalstāmās jaunās saimnieciskās darbības 
dzīvotspēju, atbalsts būtu jāsaista ar 
nosacījumu, ka tiek iesniegts 
uzņēmējdarbības plāns. Atbalstam 
uzņēmuma darbības uzsākšanai būtu 
jāaptver tikai sākotnējais uzņēmējdarbības 
posms, nevis jākļūst par darbības atbalstu. 
Tāpēc, ja dalībvalstis izvēlas piešķirt 
atbalstu pa daļām, tām būtu jāaptver 
periods, kas nepārsniedz piecus gadus. 
Turklāt, lai rosinātu lauksaimniecības 
nozares pārstrukturēšanu, atbalsts ikgadēju 
maksājumu veidā būtu jāsniedz 
lauksaimniekiem, kuri ir iesaistījušies 
mazo lauksaimnieku shēmā, kas izveidota 
ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 V sadaļu, un 
kuri apņemas nodot visu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku un sieviešu uzņēmumu 
sākotnējā izveide, gan šo saimniecību 
strukturālā pielāgošanās pēc sākotnējās 
izveides, gan lauksaimnieku darbības 
dažādošana, pievēršoties ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, gan 
tādu MVU izveidošana un attīstība lauku 
apvidos, kuri ir iesaistījušies jaunā, ar 
lauksaimniecisko darbību nesaistītā 
uzņēmējdarbībā. Būtu jāveicina arī to 
mazo saimniecību attīstība, kas ir 
potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu 
atbalstāmās jaunās saimnieciskās darbības 
dzīvotspēju, atbalsts būtu jāsaista ar 
nosacījumu, ka tiek iesniegts 
uzņēmējdarbības plāns. Atbalstam 
uzņēmuma darbības uzsākšanai būtu 
jāaptver tikai sākotnējais uzņēmējdarbības 
posms, nevis jākļūst par darbības atbalstu. 
Tāpēc, ja dalībvalstis izvēlas piešķirt 
atbalstu pa daļām, tām būtu jāaptver 
periods, kas nepārsniedz piecus gadus. 
Turklāt, lai rosinātu lauksaimniecības 
nozares pārstrukturēšanu, atbalsts ikgadēju 
maksājumu veidā būtu jāsniedz 
lauksaimniekiem, kuri ir iesaistījušies 
mazo lauksaimnieku shēmā, kas izveidota 
ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 V sadaļu, un 
kuri apņemas nodot visu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Or. es
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Pamatojums

Attiecīgie uzņēmējdarbības modeļi nebūtu jāierobežo.

Grozījums Nr. 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku un sieviešu uzņēmumu 
sākotnējā izveide lauksaimniecības
nozarē, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
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iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

Or. it

Grozījums Nr. 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU, tostarp mazu kautuvju,
izveidošana un attīstība lauku apvidos. 
Būtu jāveicina arī to mazo saimniecību 
attīstība, kas ir potenciāli ekonomiski 
dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu saskaņā ar 
šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
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gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 
pielāgošanās pēc sākotnējās izveides, gan 
lauksaimnieku darbības dažādošana, 
pievēršoties ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām, gan ar lauksaimniecību 
nesaistītu MVU izveidošana un attīstība 
lauku apvidos. Būtu jāveicina arī to mazo 
saimniecību attīstība, kas ir potenciāli 
ekonomiski dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu 
saskaņā ar šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku un prakses beidzēju
uzņēmumu sākotnējā izveide, gan šo 
saimniecību strukturālā pielāgošanās pēc 
sākotnējās izveides, gan lauksaimnieku 
darbības dažādošana, pievēršoties ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, gan 
ar lauksaimniecību nesaistītu MVU 
izveidošana un attīstība lauku apvidos. 
Būtu jāveicina arī to mazo saimniecību 
attīstība, kas ir potenciāli ekonomiski 
dzīvotspējīgas. Lai nodrošinātu saskaņā ar 
šo pasākumu atbalstāmās jaunās 
saimnieciskās darbības dzīvotspēju, 
atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
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būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts ikgadēju maksājumu veidā būtu 
jāsniedz lauksaimniekiem, kuri ir 
iesaistījušies mazo lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu, un kuri apņemas nodot visu 
saimniecību un atbilstošās tiesības uz 
maksājumu citam lauksaimniekam, kas nav 
iesaistījies minētajā shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) MVU ir Savienības lauku ekonomikas 
pamats. Lauku saimniecību un ar 
lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu 
attīstībai vajadzētu būt vērstai uz 
nodarbinātības veicināšanu un kvalitatīvu 
darbvietu izveidošanu lauku apvidos, jau 
esošo darbvietu saglabāšanu, 
nodarbinātības sezonālo svārstību 
samazināšanu, nelauksaimniecisku nozaru 
attīstību ārpus lauksaimniecības un 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
ražošanas, vienlaikus sekmējot uzņēmumu 
integrāciju un vietējās starpnozaru saites. 
Būtu jārosina projekti, kas vienlaikus 
integrē lauksaimniecību, lauku tūrismu, 
veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu 
lauku apvidos, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, kā arī ieguldījumi 

(22) MVU ir Savienības lauku ekonomikas 
pamats. Lauku saimniecību un ar 
lauksaimniecību nesaistītu mazo
uzņēmumu attīstībai vajadzētu būt vērstai 
uz nodarbinātības veicināšanu un 
kvalitatīvu darbvietu izveidošanu lauku 
apvidos, jau esošo darbvietu saglabāšanu, 
nodarbinātības sezonālo svārstību 
samazināšanu, nelauksaimniecisku nozaru 
tīklu izveidi sadarbībai ar 
lauksaimniecības un lauksaimniecības un 
pārtikas produktu ražošanas nozarēm, 
vienlaikus sekmējot uzņēmumu integrāciju 
un vietējās starpnozaru saites. Būtu 
jārosina projekti, kas vienlaikus integrē 
lauksaimniecību, lauku tūrismu, veicinot 
ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu lauku 
apvidos, dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanu, kā arī ieguldījumi 
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atjaunojamās enerģijas jomā. atjaunojamās enerģijas jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) MVU ir Savienības lauku ekonomikas 
pamats. Lauku saimniecību un ar 
lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu 
attīstībai vajadzētu būt vērstai uz 
nodarbinātības veicināšanu un kvalitatīvu 
darbvietu izveidošanu lauku apvidos, jau 
esošo darbvietu saglabāšanu, 
nodarbinātības sezonālo svārstību 
samazināšanu, nelauksaimniecisku nozaru 
attīstību ārpus lauksaimniecības un 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
ražošanas, vienlaikus sekmējot uzņēmumu 
integrāciju un vietējās starpnozaru saites. 
Būtu jārosina projekti, kas vienlaikus 
integrē lauksaimniecību, lauku tūrismu, 
veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu 
lauku apvidos, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, kā arī ieguldījumi 
atjaunojamās enerģijas jomā.

(22) MVU ir Savienības lauku ekonomikas 
pamats. Lauku saimniecību un ar 
lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu 
attīstībai vajadzētu būt vērstai uz 
nodarbinātības veicināšanu un kvalitatīvu 
darbvietu izveidošanu lauku apvidos, jau 
esošo darbvietu saglabāšanu, 
nodarbinātības sezonālo svārstību 
samazināšanu, nelauksaimniecisku nozaru 
attīstību ārpus lauksaimniecības un 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
ražošanas, vienlaikus sekmējot uzņēmumu 
integrāciju un vietējās starpnozaru saites. 
Būtu jārosina projekti, kas vienlaikus 
integrē lauksaimniecību, lauku tūrismu, 
veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu 
lauku apvidos, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, kā arī ieguldījumi 
atjaunojamās enerģijas jomā. Šajā 
sakarībā īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
tam, lai veicinātu un uzlabotu sieviešu 
pieeju nodarbinātības iespējām, kas 
radušās šo iniciatīvu rezultātā, un lai tiktu 
nodrošināti īpaši atbalsta veidi, kas 
paredzēti mācībām un uzņēmējdarbības 
iespēju pieejamības nodrošināšanai 
sievietēm laukos.

Or. es

Pamatojums

Dažādos pētījumos ir gūts apstiprinājums tam, ka sieviešu nodrošināšanai ar darba iespējām 
ir izšķiroša nozīme iedzīvotāju skaita un saimnieciskās darbības saglabāšanā lauku apvidos.
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Grozījums Nr. 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Dalībvalstis paredz jauno 
lauksaimnieku atbalsta programmai 
finansējumu vismaz 5 % apmērā no 
kopējā lauku attīstības programmas
līdzfinansētā budžeta.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar vecumu saistīto krīzi Eiropas lauksaimniecības nozarē, ir svarīgi, ka 
dalībvalstis jaunajā plānošanas periodā uzlabo centienus jauno lauksaimnieku atbalstam.

Grozījums Nr. 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu ELFLA budžeta 
resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
garantētu saņēmēju tiesību aizsardzību un 
nepieļautu saņēmēju diskrimināciju, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar ko paredz nosacījumus, ar 
kuriem juridiskas personas var uzskatīt par 
jaunajiem lauksaimniekiem, nosaka 
atvieglojuma periodu profesionālo prasmju 
apgūšanai, uzņēmējdarbības plāna 
minimālo saturu un kritērijus, kas 
dalībvalstīm jāizmanto mazo saimniecību 
noteikšanā, un maksimālās un minimālās 

(23) Lai nodrošinātu ELFLA budžeta 
resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
garantētu saņēmēju tiesību aizsardzību un 
nepieļautu saņēmēju diskrimināciju, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar ko paredz nosacījumus, ar 
kuriem juridiskas personas var uzskatīt par 
jaunajiem lauksaimniekiem, nosaka 
atvieglojuma periodu profesionālo prasmju 
apgūšanai, uzņēmējdarbības plāna 
minimālo saturu un kritērijus, kas 
dalībvalstīm jāizmanto mazo saimniecību 
noteikšanā, un maksimālās un minimālās 
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robežvērtības, lai noteiktu, vai par darbību 
ir tiesības pretendēt attiecīgi uz atbalstu 
jaunajiem lauksaimniekiem vai mazo 
saimniecību attīstībai.

robežvērtības, lai noteiktu, vai par darbību 
ir tiesības pretendēt attiecīgi uz atbalstu 
jaunajiem lauksaimniekiem vai mazo 
saimniecību attīstībai. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina 2007.−2013. gada plānošanas 
periodā veiktie centieni atbalstīt jaunos 
lauksaimniekus un viņu darbību saistībā 
ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu 
un jaunu saimniecību un uzņēmumu 
izveidi un būtu jāizmanto vismaz 5 % no 
katrai lauku attīstības programmai 
paredzētā kopējā ELFLA finansējuma, lai 
finansētu jauno lauksaimnieku atbalsta 
pasākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Piešķirot šādu 
atbalstu, būtu jāņem vērā princips par 
kopienas īpašumtiesībām, paredzot 
ieguldījumus projektiem, kurus 
izstrādājušas un pārvalda dažāda veida 
demokrātiskas iestādes, kas pārstāv 
kopienas. Saskaņā ar šiem mērķiem būtu 
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maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

jāveicina tādu pakalpojumu un 
infrastruktūras izveide, kas veicina sociālo 
iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo pamata un 
sociālo pakalpojumu izveide lauku 
apvidos, neaizmirstot arī brīvā laika 
pavadīšanu un kultūru, ciematu 
atjaunošana un pasākumi, kuru mērķis ir 
atjaunot un pilnveidot ciematu un lauku 
ainavu kultūras un dabas mantojumu. 
Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts darbībām ar 
šo mērķi, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai un 
ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
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ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš tam, lai novērstu 
galvenokārt jaunu sieviešu došanos 
projām no laukiem, un jāizmanto 
20. pantā paredzētās atbalsta iespējas, 
nodrošinot viņām izredzes, kā arī tādus 
apstākļus, kas viņas atturētu no 
pārcelšanās uz citurieni. Lai sasniegtu 
šāda atbalsta maksimālo efektivitāti, 
atbalsttiesīgās darbības būtu jāīsteno 
saskaņā ar pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
pastāv šādi plāni, ko izstrādājusi viena vai 
vairākas lauku pašvaldības. Lai 
nodrošinātu saskanību ar Savienības 
mērķiem klimata jomā, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka atbalsttiesīgos atjaunojamās 
enerģijas infrastruktūras veidus.

Or. de

Grozījums Nr. 136
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
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un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina
sociālo iekļautību, pārtrauc sieviešu 
ekonomisko diskrimināciju un 
diskrimināciju darbavietās lauku apvidos
un novērš sociālās un ekonomiskās 
lejupslīdes, kā arī lauku apvidu iedzīvotāju 
skaita samazināšanās tendences. Lai 
sasniegtu šāda atbalsta maksimālo 
efektivitāti, atbalsttiesīgās darbības būtu 
jāīsteno saskaņā ar pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
pastāv šādi plāni, ko izstrādājusi viena vai 
vairākas lauku pašvaldības. Lai 
nodrošinātu saskanību ar Savienības 
mērķiem klimata jomā, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka atbalsttiesīgos atjaunojamās 
enerģijas infrastruktūras veidus.

Or. es

Grozījums Nr. 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
reģionālās aprites ekonomikas ilgtspēju
un resursefektivitāti lauku apvidos ir 
vietējās infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
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un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

Or. de

Grozījums Nr. 138
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī jo īpaši pirmsskolas, 
skolas un ārpusskolas izglītību, vietējās 
bibliotēkas, atpūtas un sporta centrus, 
ciematu atjaunošanu un pasākumus, kuru 
mērķis ir atjaunot un pilnveidot ciematu un 
lauku ainavu kultūras un dabas mantojumu. 
Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts darbībām ar 
šo mērķi, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai un 
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mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

Or. pl

Grozījums Nr. 139
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī veselības aprūpes un 
profilakses iespējas, brīvā laika pavadīšanu 
un kultūru, ciematu atjaunošanu un 
pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot un 
pilnveidot ciematu un lauku ainavu 
kultūras un dabas mantojumu. Tāpēc būtu 
jāpiešķir atbalsts darbībām ar šo mērķi, 
tostarp informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamībai un ātrdarbīga un 
īpaši ātrdarbīga platjoslas tīkla 
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un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem mērķiem 
būtu jāveicina tādu pakalpojumu un 
infrastruktūras izveide, kas veicina sociālo 
iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu, 
piemēram, veselības aprūpes un 
profilakses, attīstības plāniem, ja pastāv 
šādi plāni, ko izstrādājusi viena vai 
vairākas lauku pašvaldības. Lai 
nodrošinātu saskanību ar Savienības 
mērķiem klimata jomā, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka atbalsttiesīgos atjaunojamās 
enerģijas infrastruktūras veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Uzsver, ka ir svarīgi kā mērķi 
iekļaut bioekonomiku, kas būtu jāatbalsta 
saskaņā ar kopējās lauksaimniecības 
politikas nostādnēm par lauku attīstību; 
mudina stingrāk atbalstīt infrastruktūras 
un loģistikas spēju izveidi un optimizāciju, 
lai videi nekaitīgā un ekonomiski 
ilgtspējīgā veidā izmantotu biomasu, jo 
īpaši lauksaimniecības atkritumus, 
atliekvielas, lignocelulozi un nepārtikas
celulozi; tādēļ ierosina ieviest īpašu 
pasākumu lauksaimniecības atliekvielu 
ilgtspējīgas izmantošanas un vērtības 
uzlabošanas atbalstam, lai tās pārstrādātu 
par bioloģiskās lauksaimniecības 
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produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Lai lauku apvidos saglabātu un 
uzlabotu bioloģisko daudzveidību, lauku 
attīstības jomā ir jāpanāk Natura 2000 
tīkla pienācīga īstenošana, paredzot 
īpašus līdzekļus, kas ļautu iedibināt 
vadības praksi un īstenot projektus, 
tostarp specifisku infrastruktūru 
(neienesīgie ieguldījumi).

Or. en

Grozījums Nr. 142
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Atbalsts nedrīkst 
kropļot konkurenci, ietekmēt tirgu, un tas 
jāsaskaņo ar mērķiem vides jomā. Mežu 
apsaimniekošanas plāni, kuros ir ietverti 
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visu veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai būtu jāiekļauj vienā 
pasākumā. Šim pasākumam būtu jāaptver 
meža resursu paplašināšana un 
uzlabošana, apmežojot zemi un ierīkojot 
agromežsaimniecības sistēmas, kas 
ekstensīvu lauksaimniecību apvieno ar 
mežsaimniecības sistēmām, atjaunojot 
ugunsgrēkos vai citās dabas katastrofās 
cietušos mežus un veicot piemērotus 
profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību.
Atbalsts nedrīkst kropļot konkurenci un
ietekmēt tirgu. Tāpēc būtu jāparedz 
ierobežojumi attiecībā uz saņēmēju lielumu 
un juridisko statusu. Apgabalos, kurus 
dalībvalstis klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu 
jāpieņem, ņemot vērā saistības, kuras 
Savienība un dalībvalstis uzņēmušās 
starptautiskā līmenī, un tam būtu jābalstās 
uz dalībvalstu valsts vai reģionāla mēroga 
meža plāniem vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kuros būtu jāņem vērā 
saistības, kas pieņemtas ministru 
konferencēs par mežu aizsardzību Eiropā. 
Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana16. 
Lai nodrošinātu to, ka lauksaimniecības 
zemes apmežošana ir saskaņā ar vides 
politikas mērķiem, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 

bioloģiskās daudzveidības aspekti, būtu 
jāattiecina uz visiem mežiem, kas saņem 
finansējumu saskaņā ar lauku attīstības 
programmām. Tāpēc būtu jāparedz 
ierobežojumi attiecībā uz saņēmēju lielumu 
un juridisko statusu. Apgabalos, kurus 
dalībvalstis klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi, un šo 
apgabalu tuvumā vajadzētu būt ceļiem un 
ūdenstilpēm; pasākumos būtu jāiever 
modernizēti tradicionālie paņēmieni. Visi 
profilaktiskie pasākumi obligāti būtu 
jāiekļauj ikvienā meža apsaimniekošanas 
plānā sadaļā par aizsardzību. Ja veic 
cietušā meža potenciāla atjaunošanas 
pasākumu, dabas katastrofai vajadzētu būt 
zinātniskas sabiedriskas organizācijas 
oficiāli atzītai. Mežsaimniecības pasākumi
būtu jāpieņem, ņemot vērā saistības, kuras 
Savienība un dalībvalstis uzņēmušās 
starptautiskā līmenī, un tiem būtu jābalstās 
uz dalībvalstu valsts vai reģionāla mēroga 
meža plāniem vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kuros būtu jāņem vērā 
saistības, kas pieņemtas ministru 
konferencēs par mežu aizsardzību Eiropā. 
Atbalsts mežsaimniecības pasākumiem 
būtu jāsniedz atkarībā no tā, vai tiek 
ievērota laba mežu apsaimniekošanas 
prakse. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimniecības zemes apmežošana ir 
saskaņā ar vides politikas mērķiem, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu. Šajā sakarībā 
būtu jāpanāk, lai ikviena pirmā 
apmežošana tiktu pielāgota vietējiem 
apstākļiem, būtu saderīga ar vidi, 
uzlabotu bioloģisko daudzveidību un lai 
tiktu aizliegta koku stādīšana daļēji 
dabisku pļavu teritorijās.
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nosaka konkrētu vides prasību minimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 



PE489.640v01-00 70/164 AM\903101LV.doc

LV

attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana16. 
Lai nodrošinātu to, ka lauksaimniecības 
zemes apmežošana ir saskaņā ar vides 
politikas mērķiem, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka konkrētu vides prasību minimumu.

attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Turklāt būtu jāatbalsta tikai tie 
pasākumi, kuri arī labvēlīgi ietekmē 
bioloģisko daudzveidību un klimatu. 
Atbilstoši ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā noteiktajām prasībām mežu 
apsaimniekošanas plāniem, kuros ir 
iekļauti bioloģiskās daudzveidības aspekti, 
lai nodrošinātu kvantificējamu 
uzlabojumu attiecībā uz to sugu un 
dzīvotņu saglabāšanas statusu, kuras ir 
atkarīgas no mežsaimniecības vai kuras tā 
ietekmē, vajadzētu būt 
priekšnosacījumam, kas jāatiecina uz 
visiem mežiem, kuri saņem finansējumu 
saskaņā ar lauku attīstības programmām.
Apgabalos, kurus dalībvalstis klasificē kā 
vidējas vai augstas ugunsbīstamības 
apgabalus, būtu jāparedz ugunsgrēku 
profilakses pasākumi. Visi profilaktiskie 
pasākumi būtu jāiekļauj meža aizsardzības 
plānā. Ja veic cietušā meža potenciāla 
atjaunošanas pasākumu, dabas katastrofai 
vajadzētu būt zinātniskas sabiedriskas 
organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana16. 
Atbalstu mežsaimniecības pasākumiem 
var piešķirt atkarībā no tā, vai tiek 
ievērots labas mežu apsaimniekošanas 
prakses standarts. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimniecības zemes apmežošana ir 
saskaņā ar vides politikas mērķiem, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu. Taču 
apmežošanu var veikt tikai tad, ja tiek 
izmantotas vietējiem apstākļiem 
piemērotas vietējās koku sugas. Turklāt 
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pastāvīgo ganību platības nav jāapmežo, 
un apmežošana nedrīkstētu kaitēt 
bioloģiskajai daudzveidībai vai videi.
Viss atbalsts, ko piešķir bioenerģijas 
izmantošanai un ražošanai, ir jāpamato 
ar ilgtspējības kritērijiem. Ja ES līmenī 
nebūs izstrādāti juridiski saistoši 
ilgtspējības kritēriji attiecībā uz cieto un 
gāzveida biomasu, dalībvalstis iekļaus 
ilgtspējības kritērijus attiecībā uz cieto un 
gāzveida biomasu savās lauku attīstības 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. Mežu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas (MIA) precīza 
īstenošana, neizmantoto meža resursu un 
kokmateriālu avotu izmantošana un 
kokmateriālu pastiprināta izmantošana 
var ievērojami veicināt ES mērķu 
sasniegšanu klimata jomā un to dažādo 
mērķu sasniegšanu, kuri noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”. 2007.–
2013. gada plānošanas periodā dažādi 
pasākumi aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai.  Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
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katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 
attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 
mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 
attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 
mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 
attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju un mežstrādnieku
darbības ekonomiskos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī neienesīgie ieguldījumi, 
kas uzlabo meža ekosistēmu noturību pret 
klimata pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. 
Atbalsts nedrīkst kropļot konkurenci un 
ietekmēt tirgu. Tāpēc būtu jāparedz 
saņēmēju lielumam un juridiskajam 
statusam atbilstīgi ierobežojumi attiecībā 
uz koksnes ražošanu. Šie ierobežojumi 
nebūtu jāattiecina uz atbalstu citiem meža 
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ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana16. 
Lai nodrošinātu to, ka lauksaimniecības 
zemes apmežošana ir saskaņā ar vides 
politikas mērķiem, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka konkrētu vides prasību minimumu.

produktiem, kas nav koksne, vai 
ieguldījumiem, kas paredzēti mežam ar 
vidi saistītu apsvērumu dēļ. Apgabalos, 
kurus dalībvalstis klasificē kā vidējas vai 
augstas ugunsbīstamības apgabalus, būtu 
jāparedz ugunsgrēku profilakses pasākumi. 
Visi profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana16. 
Lai nodrošinātu to, ka lauksaimniecības 
zemes apmežošana ir saskaņā ar vides 
politikas mērķiem, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka konkrētu vides prasību minimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 

(25) Mežsaimniecība ir neatņemama lauku 
attīstības daļa, un atbalstam par ilgtspējīgu 
un klimatam labvēlīgu zemes izmantošanu 
būtu jāattiecas arī uz meža platību 
paplašināšanu un ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā dažādi pasākumi 
aptvēra dažāda veida atbalstu 
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ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos un ekoloģiskos rādītājus, kā 
arī neienesīgie ieguldījumi, kas uzlabo 
meža ekosistēmu noturību pret klimata 
pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. Atbalsts 
nedrīkst kropļot konkurenci un ietekmēt 
tirgu. Tāpēc būtu jāparedz ierobežojumi 
attiecībā uz saņēmēju lielumu un juridisko 
statusu. Apgabalos, kurus dalībvalstis 
klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu, 
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
mežsaimniecības stratēģijas īstenošana. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 

ieguldījumiem mežsaimniecībā un meža 
apsaimniekošanai. Lai nodrošinātu 
vienkāršošanu, kā arī ļautu atbalsta 
saņēmējiem izstrādāt un īstenot integrētus 
projektus ar lielāku pievienoto vērtību, visu 
veidu atbalsts ieguldījumiem 
mežsaimniecībā un meža apsaimniekošanai 
būtu jāiekļauj vienā pasākumā. Šim 
pasākumam būtu jāaptver meža resursu 
paplašināšana un uzlabošana, apmežojot 
zemi un ierīkojot agromežsaimniecības 
sistēmas, kas ekstensīvu lauksaimniecību 
apvieno ar mežsaimniecības sistēmām, 
atjaunojot ugunsgrēkos vai citās dabas 
katastrofās cietušos mežus un veicot 
piemērotus profilaktiskos pasākumus, tādi 
ieguldījumi jaunās mežsaimniecības 
tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē 
un tirdzniecībā, ieguldījumi meža 
biomasas sagatavošanā un uzglabāšanā 
un platību apsēšanā ar daudzgadīgām 
enerģijas kultūrām, kuru mērķis ir uzlabot 
meža tiesisko valdītāju darbības 
ekonomiskos, inovatīvos un ekoloģiskos 
rādītājus, kā arī neienesīgie ieguldījumi, 
kas uzlabo meža ekosistēmu noturību pret 
klimata pārmaiņām un ekoloģisko vērtību. 
Atbalsts nedrīkst kropļot konkurenci un 
ietekmēt tirgu. Tāpēc būtu jāparedz 
ierobežojumi attiecībā uz saņēmēju lielumu 
un juridisko statusu. Apgabalos, kurus 
dalībvalstis klasificē kā vidējas vai augstas 
ugunsbīstamības apgabalus, būtu jāparedz 
ugunsgrēku profilakses pasākumi. Visi 
profilaktiskie pasākumi būtu jāiekļauj 
meža aizsardzības plānā. Ja veic cietušā 
meža potenciāla atjaunošanas pasākumu,
dabas katastrofai vajadzētu būt zinātniskas 
sabiedriskas organizācijas oficiāli atzītai. 
Mežsaimniecības pasākums būtu jāpieņem, 
ņemot vērā saistības, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzņēmušās starptautiskā 
līmenī, un tam būtu jābalstās uz dalībvalstu 
valsts vai reģionāla mēroga meža plāniem 
vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kuros 
būtu jāņem vērā saistības, kas pieņemtas 
ministru konferencēs par mežu aizsardzību 
Eiropā. Tam būtu jāveicina Savienības 
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mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

mežsaimniecības stratēģijas īstenošana. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimniecības zemes 
apmežošana ir saskaņā ar vides politikas 
mērķiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka konkrētu 
vides prasību minimumu.

Or. de

Grozījums Nr. 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu 
izveide. Lai nodrošinātu ierobežoto 
finanšu resursu optimālāko izmantojumu, 
atbalsts būtu jāsaņem tikai ražotāju 
grupām, kas atbilst MVU definīcijai. Lai 
nodrošinātu to, ka ražotāju grupa kļūst par 
dzīvotspējīgu tiesību subjektu, 
uzņēmējdarbības plāna iesniegšanai 
vajadzētu būt nosacījumam, lai dalībvalstis 
atzītu ražotāju grupu. Lai nepieļautu 
darbības atbalsta piešķiršanu un saglabātu 
atbalsta stimulējošo funkciju, tā 
maksimālais ilgums būtu jāierobežo līdz 
pieciem gadiem.

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu, šādu 
grupu asociāciju, starpnozaru 
organizāciju, kooperatīvu pārvaldības un 
cita veida asociatīvo struktūru izveide. Lai 
stimulētu piedāvājuma koncentrāciju,
būtu jāveido atbalsta formas, kuras 
papildinātu atbalstu, kas paredzēts 
iepriekš minēto struktūru izveidei. Lai 
nodrošinātu to, ka ražotāju grupa vai 
iepriekš minētās cita veida struktūras 
kļūst par dzīvotspējīgiem tiesību 
subjektiem, uzņēmējdarbības plāna vai 
rīcības programmas iesniegšanai vajadzētu 
būt nosacījumam, lai dalībvalstis atzītu 
šādas struktūras. Lai nepieļautu darbības 
atbalsta piešķiršanu un saglabātu atbalsta 
stimulējošo funkciju, tā maksimālais 
ilgums būtu jāierobežo līdz pieciem 
gadiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 148
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu 
izveide. Lai nodrošinātu ierobežoto finanšu 
resursu optimālāko izmantojumu, atbalsts 
būtu jāsaņem tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai. Lai nodrošinātu to, 
ka ražotāju grupa kļūst par dzīvotspējīgu 
tiesību subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju grupu. Lai 
nepieļautu darbības atbalsta piešķiršanu un 
saglabātu atbalsta stimulējošo funkciju, tā 
maksimālais ilgums būtu jāierobežo līdz 
pieciem gadiem.

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu 
izveide nolūkā sasniegt skaidru mērķi —
palīdzēt lauksaimniekiem uzlabot iespējas 
ietekmēt sarunu gaitu pārtikas piegādes 
ķēdē. Lai nodrošinātu ierobežoto finanšu 
resursu optimālāko izmantojumu, atbalsts 
būtu jāsaņem tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai. Lai nodrošinātu to, 
ka ražotāju grupa kļūst par dzīvotspējīgu 
tiesību subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju grupu. Lai 
nepieļautu darbības atbalsta piešķiršanu un 
saglabātu atbalsta stimulējošo funkciju, tā 
maksimālais ilgums būtu jāierobežo līdz 
pieciem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
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Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu
izveide. Lai nodrošinātu ierobežoto finanšu 
resursu optimālāko izmantojumu, atbalsts 
būtu jāsaņem tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai. Lai nodrošinātu to, 
ka ražotāju grupa kļūst par dzīvotspējīgu
tiesību subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju grupu. Lai 
nepieļautu darbības atbalsta piešķiršanu un 
saglabātu atbalsta stimulējošo funkciju, tā 
maksimālais ilgums būtu jāierobežo līdz 
pieciem gadiem.

Tāpēc būtu jāveicina ražotāju organizāciju
izveide un paplašināšana, tās apvienojot, 
uzņemot jaunus dalībniekus vai 
diferencējot. Lai nodrošinātu ierobežoto 
finanšu resursu optimālāko izmantojumu, 
atbalsts būtu jāsaņem tikai ražotāju 
organizācijām, kas atbilst MVU 
definīcijai. Lai nodrošinātu to, ka ražotāju 
organizācijas kļūst par dzīvotspējīgiem
tiesību subjektiem, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju 
organizācijas. Lai nepieļautu darbības 
atbalsta piešķiršanu un saglabātu atbalsta 
stimulējošo funkciju, tā maksimālais 
ilgums būtu jāierobežo līdz pieciem 
gadiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 150
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu
izveide. Lai nodrošinātu ierobežoto finanšu 
resursu optimālāko izmantojumu, atbalsts 
būtu jāsaņem tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai. Lai nodrošinātu to, 
ka ražotāju grupa kļūst par dzīvotspējīgu 
tiesību subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju grupu. Lai 
nepieļautu darbības atbalsta piešķiršanu un 
saglabātu atbalsta stimulējošo funkciju, tā 
maksimālais ilgums būtu jāierobežo līdz 

(27) Ražotāju organizācijas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju organizāciju
izveide vai paplašināšana. Lai nodrošinātu 
ierobežoto finanšu resursu optimālāko 
izmantojumu, atbalsts būtu jāsaņem tikai 
ražotāju organizācijām, kas atbilst MVU 
definīcijai. Lai nodrošinātu to, ka ražotāju 
organizācija kļūst par dzīvotspējīgu tiesību 
subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju organizāciju. 
Lai nepieļautu darbības atbalsta 
piešķiršanu un saglabātu atbalsta 
stimulējošo funkciju, tā maksimālais 
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pieciem gadiem. ilgums būtu jāierobežo līdz pieciem 
gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus 
un prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu prioritārā kārtā jāmudina 
lauksaimnieki kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās. Ņemot 
vērā tiešo maksājumu shēmu, atzītu 
agrovides pasākumu īstenošana būtu 
jāuzskata par faktoru, kas veicina saistību 
izpildi vides aizsardzības jomā. Daudzās 
situācijās sinerģija, kas izriet no saistībām, 
ko kopīgi uzņēmusies lauksaimnieku 
grupa, palielina labvēlīgo ietekmi uz vidi 
un klimatu. Tomēr kopīga darbība rada 
papildu darījumu izmaksas, kas būtu 
pienācīgi jākompensē. Lai nodrošinātu to, 
ka lauksaimnieki varētu pareizi izpildīt 
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lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai vajadzētu tērēt
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi. Pasākumam prioritāri 
vajadzētu būt pieejamam 
lauksaimniekiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 152
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
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vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma 
katrai lauku attīstības programmai būtu 
jātērē klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas un pielāgošanās vajadzībām 
un zemes apsaimniekošanai, veicot 
agrovides un klimata, bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākumus un 
maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi.

vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas.

Or. es

Pamatojums

Nevienā dalībvalstī vai ES reģionā nevajadzētu noteikt minimuma procentuālo daļu no 
ELFLA līdzekļiem šādām darbībām, jo īpaši — ne tik augstu procentuālo daļu. To nosakot, 
varētu tikt kavēti centieni risināt ļoti atšķirīgas situācijas un varētu tikt ierobežota uzmanības 
veltīšana citām lauku attīstības prioritātēm. Tā nevajadzētu darīt, jo pirmajā pīlārā ir 
ietvertas ar tiešajiem maksājumiem saistītas jaunas saistības vides jomā.

Grozījums Nr. 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi



PE489.640v01-00 82/164 AM\903101LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma 
katrai lauku attīstības programmai būtu 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī.
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jātērē klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas un pielāgošanās vajadzībām 
un zemes apsaimniekošanai, veicot 
agrovides un klimata, bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākumus un 
maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi.

Or. it

Grozījums Nr. 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
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labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma 
katrai lauku attīstības programmai būtu 
jātērē klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas un pielāgošanās vajadzībām 
un zemes apsaimniekošanai, veicot 
agrovides un klimata, bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākumus un 
maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifiski ierobežojumi.

labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
„ekoloģiskuma” prasības, veicot 
pasākumus, kas saistīti ar 
mežsaimniecības pasākumiem, 
maksājumus saskaņā ar Natura 2000 un 
Ūdens pamatdirektīvu un maksājumus 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
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aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes
un zināšanas. Dalībvalsts kompetencē ir 
noteikt, cik liela daļa no kopējā ELFLA 
ieguldījuma katrai lauku attīstības 
programmai būtu jātērē, to paredzot 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata un bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

Or. lt

Grozījums Nr. 156
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % (kā norāde) no kopējā ELFLA 
ieguldījuma katrai lauku attīstības 
programmai būtu jātērē klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas un pielāgošanās 
vajadzībām un zemes apsaimniekošanai, 
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klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

veicot agrovides, klimata un bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākumus, Natura 2000 
un Ūdens pamatdirektīvā paredzētos 
maksājumus, pasākumu saistībā ar 
maksājumiem apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi, un 
pasākumus, kas saistīti ar ražošanas 
praksi un sistēmām, kuras, pamatojoties 
uz dalībvalstu sniegtiem pierādījumiem, 
var veicināt klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanos tām.

Or. pt

Grozījums Nr. 157
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un 
tiem būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, veicinot 
lauksaimniecības pāreju uz uzlabotām, 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām, 
un integrētā veidā jārisina agrovides 
problēmas, nodrošinot, piemēram, ūdens 
apsaimniekošanu, bioloģisko 
daudzveidību, barības vielu otrreizēju 
pārstrādi un ekosistēmu saglabāšanu. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētiskās 
daudzveidības saglabāšanai, ilgtspējīgai 
izmantošanai un attīstībai lauksaimniecībā 
un to lauksaimniecības sistēmu papildu 
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pārsniedz attiecīgos obligātos standartus 
un prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi.

vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Ar maksājumiem būtu jākompensē 
saņēmēju ieguldījumi saimniecību vides 
un klimata rādītāju uzlabošanā, 
pievēršoties tādu jaunu problēmu 
risināšanai kā klimata pārmaiņas, 
atjaunīgā enerģija, bioloģiskā 
daudzveidība un ūdens un augsnes 
apsaimniekošana. Daudzās situācijās 
sinerģija, kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
30 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un Natura 2000 un Ūdens 
pamatdirektīvā paredzētos maksājumus.
Dalībvalstis obligāti paredz pasākumus, 
lai atbalstītu augseku.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
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lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāietver pasākumi, kas veicina 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 III sadaļas 
2. nodaļas 32. pantā paredzēto saistību 
pozitīvo pārvaldību, lai turpinātu uzlabot
rezultātus vides jomā. Tiem būtu jāturpina 
mudināt lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
50 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot pasākumus 
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saskaņā ar 4. un 5. prioritāti.

Or. en

Pamatojums

Agrovides shēmas ir pierādījušas savu vērtību un vēl arvien ir labākais mehānisms vides 
rezultātu nodrošināšanā, jo īpaši ņemot vērā līdzfinansēšanas pienākumu, un tādēļ būtu 
jāstiprina. Turklāt, lai turpinātu uzlabot vides rādītājus attiecībā uz saistībām ekoloģijas 
jomā, kas noteiktas atbilstoši pirmajā pīlārā paredzētajam ekoloģiskajam maksājumam, ar 
agrovides shēmu palīdzību ir jāveicina pozitīva pārvaldība.

Grozījums Nr. 159
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides sabiedriskajiem 
labumiem un pakalpojumiem. Tiem būtu 
jāturpina mudināt lauksaimniekus un citus 
zemes apsaimniekotājus kalpot visai 
sabiedrībai, ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu 
attiecībā uz zemi un pielāgošanos tām un ir 
saderīga ar vides, ainavas un tās elementu, 
dabas resursu, augsnes, bioloģiskās un 
ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un 
uzlabošanu. Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
būtu jāvelta ģenētisko resursu saglabāšanai 
lauksaimniecībā un to lauksaimniecības 
sistēmu papildu vajadzībām, kurām ir liela 
bioloģiskā vērtība. Maksājumiem būtu 
jāpalīdz segt papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus, ko izraisījusi saistību 
uzņemšanās, un tiem būtu jāattiecas tikai 
uz saistībām, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus un prasības saskaņā ar 
principu “maksā piesārņotājs”. Daudzās 
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kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

situācijās sinerģija, kas izriet no saistībām, 
ko kopīgi uzņēmusies lauksaimnieku 
grupa, palielina labvēlīgo ietekmi uz vidi 
un klimatu. Tomēr kopīga darbība rada 
papildu darījumu izmaksas, kas būtu 
pienācīgi jākompensē. Lai nodrošinātu to, 
ka lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstis saglabā 
centienus 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
40 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata un bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
attiecībā uz kuriem jāīsteno Padomes
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību vai Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pārejai no pašreizējām uz
turpmākajām saistībām, kuras 
lauksaimnieki un zemes apsaimniekotāji 
ir uzņēmušies pildīt agrovides un klimata 
jomā, ņemot vērā izmaiņas bāzlīnijā.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides sabiedriskajiem 
labumiem un pakalpojumiem. Tiem būtu 
jāturpina mudināt lauksaimniekus un citus 
zemes apsaimniekotājus kalpot visai 
sabiedrībai, ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu 
attiecībā uz zemi un pielāgošanos tām un ir 
saderīga ar vides, ainavas un tās elementu, 
dabas resursu, augsnes, bioloģiskās un 
ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un 
uzlabošanu. Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
būtu jāvelta ģenētisko resursu saglabāšanai 
lauksaimniecībā un to lauksaimniecības 
sistēmu papildu vajadzībām, kurām ir liela 
bioloģiskā vērtība. Maksājumiem būtu 
jāpalīdz segt papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus, ko izraisījusi saistību 
uzņemšanās, un tiem būtu jāattiecas tikai 
uz saistībām, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus un prasības saskaņā ar 
principu “maksā piesārņotājs”. Daudzās 
situācijās sinerģija, kas izriet no saistībām, 
ko kopīgi uzņēmusies lauksaimnieku 
grupa, palielina labvēlīgo ietekmi uz vidi 
un klimatu. Tomēr kopīga darbība rada 
papildu darījumu izmaksas, kas būtu 
pienācīgi jākompensē. Lai nodrošinātu to, 
ka lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
35 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
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klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, Natura 2000 un Ūdens 
pamatdirektīvā paredzētos maksājumus, 
ieguldījumus, kuri uzlabo meža 
ekosistēmu elastīgumu un ekoloģisko 
vērtību, meža vides un klimata 
pakalpojumus un mežu saglabāšanu.
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš pārejai no 
pašreizējām uz turpmākajām saistībām, 
kuras lauksaimnieki un zemes 
apsaimniekotāji ir apņēmušies pildīt 
agrovides un klimata jomā, ņemot vērā 
izmaiņas bāzlīnijā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
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papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
30 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
maksājumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir specifiski ierobežojumi un būtiski 
dabas ierobežojumi, kas radušies 
galvenokārt sausu vai mitru apstākļu vai 
augsnes vai zemes platības kvalitātes dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 



AM\903101LV.doc 95/164 PE489.640v01-00

LV

pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un Natura 2000 
paredzētos maksājumus un maksājumus 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, kā arī 
maksājumus apgabaliem, attiecībā uz 
kuriem jāīsteno Padomes 1992. gada 
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21. maija Direktīva 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību vai Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā. 

Or. es

Pamatojums

Būtu jāiekļauj visi pasākumi, kas saskaņā ar šī regulas priekšlikuma V pielikumu atbilst 
Savienības lauku attīstības prioritātēm. Tādēļ jāiekļauj mežsaimniecības pasākumi (22., 23., 
24. un 35. pants) un atbalsts, kas paredzēts Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvā.

Grozījums Nr. 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides,
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
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vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa vai citu 
zemes apsaimniekotāju grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides,
klimata un bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
attiecībā uz kuriem jāpiemēro Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību vai Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāparedz noteikumi par Putnu direktīvā iekļautajām un citām teritorijām.
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Grozījums Nr. 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
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perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides, 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības un 
mežsaimniecības pasākumus un 
Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvā 
paredzētos maksājumus, kā arī 
maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifiski ierobežojumi.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāiekļauj visi regulas priekšlikuma V pielikumā minētie pasākumi, kuri attiecas uz 
Savienības prioritātēm lauku attīstības jomā un kuru mērķis ir uzlabot ekosistēmas un dabas 
resursu apsaimniekošanu un atbalstīt virzību uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku. 

Grozījums Nr. 165
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 

(28) Agrovides un klimata maksājumiem 
būtu jāsaglabā svarīga loma, atbalstot 
lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu pēc vides pakalpojumiem. 
Tiem būtu jāturpina mudināt 
lauksaimniekus un citus zemes 
apsaimniekotājus kalpot visai sabiedrībai, 
ieviešot vai turpinot izmantot 
lauksaimniecības praksi, kas veicina 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un ir saderīga ar vides, 
ainavas un tās elementu, dabas resursu, 
augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
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lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības saskaņā ar principu “maksā 
piesārņotājs”. Daudzās situācijās sinerģija, 
kas izriet no saistībām, ko kopīgi 
uzņēmusies lauksaimnieku grupa, palielina 
labvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. 
Tomēr kopīga darbība rada papildu 
darījumu izmaksas, kas būtu pienācīgi 
jākompensē. Lai nodrošinātu to, ka 
lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.−2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstis vismaz 
25 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai var tērēt
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata, bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

Or. bg

Grozījums Nr. 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Visās dalībvalstīs spēkā esošu 
līgumsaistību izveides principam būtu 
jāpamatojas uz minimuma procentuālās 
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daļas noteikšanu pēc lauku attīstībai 
paredzēto budžeta līdzekļu piešķiršanas. 
Vides pasākumu absorbcijas spējas būtu 
jāveido, ņemot vērā attiecināmo izdevumu 
veidus un pamatojoties uz gūto pieredzi, 
īstenojot pašreizējā plānošanas periodā 
paredzētos pasākumus. Kopējam ELFLA 
ieguldījumam, kas paredzēts, lai 
pielāgotos klimata apstākļu pārmaiņām, 
būtu jāpaliek 25 % līmenī, jo klimata 
apstākļu dēļ nav iespējams paredzēt reālu 
scenāriju attiecībā uz finansējuma 
absorbciju un īpašām vajadzībām 
attīstības jomā dalībvalstīs. Apgabalos, 
kuros ir dabas un bioloģiskās 
lauksaimniecības ierobežojumi, atbalsts 
būtu jāpiešķir, lai paplašinātu ar vidi 
saistītu pasākumu darbības jomu, 
vienlaikus ņemot vērā tādus pasākumus 
kā Natura 2000, Ūdens pamatdirektīva, 
pirmā apmežošana, un tas jāpiešķir arī 
jomām, kurās tiek veikti ar ražošanu 
nesaistīti ieguldījumi, meža vides 
pasākumiem un agromežsaimniecības 
sistēmu izveidei, kā arī LEADER 
programmā paredzētajiem vides 
pasākumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 167
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Maksājumiem par pāreju uz 
bioloģisko lauksaimniecību vai tās 
saglabāšanu būtu jāmudina lauksaimnieki 
piedalīties šādās programmās, tādējādi 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu izmantot videi nekaitīgas 
lauksaimniecības metodes un ievērot 
augstus dzīvnieku labturības standartus. 

(30) Maksājumiem par pāreju uz 
bioloģisko lauksaimniecību vai tās 
saglabāšanu būtu jāmudina lauksaimnieki 
piedalīties šādās programmās, tādējādi 
atsaucoties uz sabiedrības pieaugošo 
pieprasījumu izmantot videi nekaitīgas 
lauksaimniecības metodes un ievērot 
augstus dzīvnieku labturības standartus. 
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Lai palielinātu ieguvumus bioloģiskās 
daudzveidības jomā, ko nodrošina šis 
pasākums, būtu jāveicina tas, lai 
lauksaimnieku kolektīvie līgumi vai 
sadarbība aptvertu lielākas piegulošās 
teritorijas. Lai izvairītos no lauksaimnieku 
masveida atgriešanās pie tradicionālās 
lauksaimniecības, būtu jāatbalsta gan 
pārejas, gan saglabāšanas pasākumi. 
Maksājumiem būtu jāpalīdz segt papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus, kas 
izriet no saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus 
un prasības.

Lai palielinātu ieguvumus bioloģiskās 
daudzveidības jomā, ko nodrošina šis 
pasākums, būtu jāveicina tas, lai 
lauksaimnieku kolektīvie līgumi vai 
sadarbība aptvertu lielākas piegulošās 
teritorijas.

Or. de

Grozījums Nr. 168
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Maksājumiem lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos vai citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, būtu 
jārosina arī turpmāk izmantot 
lauksaimniecības zemi, lai uzturētu laukus, 
kā arī saglabātu un veicinātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas. Lai nodrošinātu 
šāda atbalsta efektivitāti, maksājumiem 
būtu jākompensē lauksaimniekiem negūtie 
ienākumi un papildu izmaksas, kas saistītas 
ar attiecīgā apgabala grūtībām.

(32) Maksājumiem lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos, tālākos reģionos vai citos 
apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jārosina arī turpmāk 
izmantot lauksaimniecības zemi, lai 
uzturētu laukus, kā arī saglabātu un 
veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šāda atbalsta 
efektivitāti, maksājumiem būtu 
jākompensē lauksaimniekiem negūtie 
ienākumi un papildu izmaksas, kas saistītas 
ar attiecīgā apgabala grūtībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Būtu 
jāpieņem pārejas noteikumi, lai veicinātu 
maksājumu pakāpenisku izbeigšanu 
apgabalos, kas šo kritēriju piemērošanas 
rezultātā vairs netiks uzskatīti par 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt kritērijiem, kas 
pamatojas uz stabiliem zinātniskiem 
pierādījumiem, ņemot vērā reģionu īpašo 
stāvokli un attīstības mērķus, kuri tiek 
pietiekami diferencēti atkarībā no šo 
reģionu pastāvīgajiem nelabvēlīgajiem 
dabas apstākļiem un ražošanas veida, 
respektīvi, uzņēmumu saimnieciskās 
struktūras. Komisijai līdz 2010. gada 
31. decembrim vajadzēja iesniegt jaunu 
priekšlikumu par attiecīgo kritēriju 
noteikšanu, pamatojoties uz Eiropas 
Parlamenta 2010. gada 5. maija 
rezolūciju (2009/2156(INI)).

Or. de

Pamatojums

Secinājumi, kas izklāstīti Komisijas ziņojumā par atbalsta mērķtiecīgāku virzību tām 
saimniecībām, kas atrodas apgabalos, kuros ir dabas izraisīti ierobežojumi, nav apmierinoši.
Komisijai būtu jāsagatavo jauns likumdošanas priekšlikums, ņemot vērā to, ka izmaksas un 
izdevumi saimniecībām, kuras dažādos apgabalos nodarbojas ar atšķirīgiem ražošanas 
veidiem, atšķiras. Kamēr šāda priekšlikuma vēl nav, dalībvalstīm būtu jārīkojas saskaņā ar 
līdzšinējām sistēmām.

Grozījums Nr. 170
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem 
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Būtu 
jāpieņem pārejas noteikumi, lai veicinātu 
maksājumu pakāpenisku izbeigšanu 
apgabalos, kas šo kritēriju piemērošanas 
rezultātā vairs netiks uzskatīti par 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem 
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Komisijai līdz 
2015. gada 31. decembrim būtu jāiesniedz 
likumdošanas  priekšlikums ar 
obligātajiem biofizikālajiem kritērijiem un 
atbilstošām robežvērtībām, kas jāpiemēro 
turpmākajiem ierobežojumiem, kā arī 
attiecīgi noteikumi par precizēšanu un 
pārejas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem 
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Būtu 
jāpieņem pārejas noteikumi, lai veicinātu 
maksājumu pakāpenisku izbeigšanu 
apgabalos, kas šo kritēriju piemērošanas 

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem 
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Komisijai līdz 
2015. gada 31. decembrim būtu jāiesniedz 
likumdošanas  priekšlikums ar 
obligātajiem biofizikālajiem kritērijiem un 
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rezultātā vairs netiks uzskatīti par 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

atbilstošām robežvērtībām, kas jāpiemēro 
turpmākajiem ierobežojumiem, kā arī 
attiecīgi noteikumi par precizēšanu un 
pārejas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem 
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Būtu 
jāpieņem pārejas noteikumi, lai veicinātu 
maksājumu pakāpenisku izbeigšanu 
apgabalos, kas šo kritēriju piemērošanas 
rezultātā vairs netiks uzskatīti par 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, tiem vajadzētu būt 
sociālekonomiskiem un biofizikāliem 
kritērijiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 173
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 

(33) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu 
efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu 
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attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali un apgabali, 
kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jādefinē saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, 
tiem vajadzētu būt biofizikāliem 
kritērijiem, kas pamatojas uz stabiliem 
zinātniskiem pierādījumiem. Būtu 
jāpieņem pārejas noteikumi, lai veicinātu 
maksājumu pakāpenisku izbeigšanu 
apgabalos, kas šo kritēriju piemērošanas 
rezultātā vairs netiks uzskatīti par 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi.

attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, kalnu apgabali, tālākie apgabali
un apgabali, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, būtu jādefinē 
saskaņā ar objektīviem kritērijiem. 
Attiecībā uz apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, tiem vajadzētu būt 
biofizikāliem kritērijiem, kas pamatojas uz 
stabiliem zinātniskiem pierādījumiem. 
Būtu jāpieņem pārejas noteikumi, lai 
veicinātu maksājumu pakāpenisku 
izbeigšanu apgabalos, kas šo kritēriju 
piemērošanas rezultātā vairs netiks 
uzskatīti par apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 174
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāturpina piešķirt maksājumi 
meža tiesiskajiem valdītājiem, kuri 
nodrošina videi vai klimatam labvēlīgus 
meža saglabāšanas pakalpojumus, 
uzņemoties saistības veicināt bioloģisko 
daudzveidību, saglabāt augstvērtīgas meža 
ekosistēmas, uzlabot to klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas un pielāgošanās 
potenciālu un stiprināt mežu aizsargājošo 
funkciju attiecībā uz augsnes eroziju, ūdens 
resursu saglabāšanu un dabas katastrofām. 
Šajā sakarībā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
meža ģenētisko resursu saglabāšanai un 
stimulēšanai. Būtu jāpiešķir maksājumi par 
meža vides saistībām, kas pārsniedz valsts 
tiesību aktos noteiktos attiecīgos obligātos 
standartus. Lai nodrošinātu ELFLA 
budžeta resursu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu 

(35) Būtu jāturpina piešķirt maksājumi 
meža tiesiskajiem valdītājiem, kuri 
nodrošina videi vai klimatam labvēlīgus 
meža saglabāšanas pakalpojumus, 
uzņemoties saistības saglabāt un veicināt 
bioloģisko daudzveidību, saglabāt 
augstvērtīgas meža ekosistēmas, uzlabot to 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās potenciālu un stiprināt mežu 
aizsargājošo funkciju attiecībā uz mežu 
saglabāšanu, augsnes eroziju, ūdens 
resursu saglabāšanu un dabas katastrofām. 
Šajā sakarībā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
meža ģenētisko resursu saglabāšanai un 
stimulēšanai. Būtu jāpiešķir maksājumi par 
papildu izmaksām un peļņas zaudējumu, 
ko radījušas meža vides saistības, kas 
pārsniedz valsts tiesību aktos noteiktos 
attiecīgos obligātos standartus. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta resursu 
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pieņemt tiesību aktus attiecībā uz darbību 
veidiem, par kurām ir tiesības pretendēt uz 
atbalstu saskaņā ar šo pasākumu.

efektīvu un lietderīgu izmantošanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar 
Līguma 290. pantu pieņemt tiesību aktus 
attiecībā uz darbību veidiem, par kurām ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šo 
pasākumu.

Or. bg

Grozījums Nr. 175
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Plānošanas periodā no 2007. līdz 
2013. gadam lauku attīstības politikas 
ietvaros nepārprotami tika atbalstīta tikai 
viena veida sadarbība, proti, sadarbība 
jaunu produktu, procesu un tehnoloģijas 
izstrādei lauksaimniecības un pārtikas 
nozarē un mežsaimniecības nozarē. Šāda 
veida sadarbībai joprojām ir nepieciešams 
atbalsts, bet tas būtu jāpielāgo, lai labāk 
atbilstu uz zināšanām balstītas 
ekonomikas prasībām. Šajā sakarībā būtu 
jāparedz iespēja saskaņā ar šo pasākumu 
finansēt projektus, kurus īsteno viens
ekonomikas dalībnieks, ar nosacījumu, ka 
iegūtos rezultātus izplata, tādējādi 
sasniedzot mērķi izplatīt jaunu praksi, 
procesus vai produktus. Turklāt ir kļuvis 
skaidrs, ka, atbalstot daudz plašāka veida 
sadarbību ar plašāku saņēmēju loku — no 
maziem līdz lieliem ekonomikas 
dalībniekiem, — iespējams veicināt lauku 
attīstības politikas mērķu sasniegšanu, 
palīdzot ekonomikas dalībniekiem lauku 
apvidos pārvarēt sadrumstalotības radītās 
ekonomiskās grūtības un trūkumus vides 
un citās jomās. Tāpēc šis pasākums būtu 
jāpaplašina. Mazo ekonomikas dalībnieku 
atbalstam, kas paredzēts kopīgu darba 

(36) Lauksaimniecības nākotne un lauku 
apvidu ilgtspējīga attīstība ir atkarīga 
galvenokārt no lauksaimnieku (jo īpaši 
mazo saimniecību īpašnieku un jauno 
lauksaimnieku), MVU un lauku attīstības 
tīklu spējas sadarboties, piedalīties 
kopīgos projektos un veikt ieguldījumus, 
lai nodrošinātu sabiedriskās preces, kas 
dod labumu visiem dalībniekiem, pretstatā 
„konkurenci” raksturojošai 
destruktīvajai, nežēlīgajai sacensībai. Ir 
skaidrs, ka, atbalstot dažāda veida 
sadarbību ar plašu saņēmēju loku, var 
veicināt lauku attīstības politikas mērķu 
sasniegšanu, palīdzot ekonomikas 
dalībniekiem lauku apvidos pārvarēt 
sadrumstalotības radītās ekonomiskās 
grūtības un trūkumus vides un citās jomās. 
Mazo ekonomikas dalībnieku atbalstam, 
kas paredzēts kopīgu darba procesu 
organizēšanai un iekārtu un resursu kopīgai 
izmantošanai, būtu jāpalīdz šiem 
dalībniekiem gūt sekmes ekonomiskajā, 
vides un sociālajā ziņā un uzturēt 
ilgtspēju, neskatoties uz nelielo mērogu. 
Atbalstam horizontālai un vertikālai 
sadarbībai starp piegādes ķēdes 
dalībniekiem, kā arī noieta veicināšanas 
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procesu organizēšanai un iekārtu un 
resursu kopīgai izmantošanai, būtu jāpalīdz 
uzturēt to ekonomisko dzīvotspēju, 
neskatoties uz nelielo mērogu. Atbalstam 
horizontālai un vertikālai sadarbībai starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, kā arī noieta 
veicināšanas pasākumiem vietējā mērogā 
būtu jāstimulē īsas piegādes ķēdes, vietējo 
tirgu un vietējās pārtikas piegādes ķēdes 
ekonomiski racionāla izveide. Atbalstam 
par kolektīvu pieeju projektiem un 
darbībām vides jomā būtu jāpalīdz 
nodrošināt lielākus un saskaņotākus 
ieguvumus vides un klimata ziņā, nekā to 
var nodrošināt atsevišķi ekonomikas 
dalībnieki, kas darbojas bez citu līdzdalības 
(piemēram, ar metodēm, ko izmanto 
lielākās vienlaidus zemes platībās). 
Atbalsts šajās dažādajās jomās būtu 
jāsniedz dažādos veidos. Kopas un tīkli ir 
īpaši svarīgi pieredzes apmaiņai, kā arī 
jaunu un specializētu zināšanu, 
pakalpojumu un produktu attīstībai. 
Izmēģinājuma projekti ir svarīgi 
instrumenti, lai pārbaudītu tehnoloģiju, 
metožu un prakses komerciālo 
piemērojamību dažādās situācijās un 
vajadzības gadījumā tos pielāgotu. Darba 
grupas ir centrālais elements Eiropas 
inovāciju partnerībā (turpmāk “EIP”) 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
Vēl viens svarīgs instruments ir vietējās 
attīstības stratēģijas, kuras darbojas ārpus 
LEADER vietējās attīstības komponenta 
un kuras īsteno publiskā un privātā sektora 
dalībnieki no lauku apgabaliem un 
pilsētām. Atšķirībā no LEADER pieejas 
šādas partnerības un stratēģijas varētu 
attiecināt tikai uz vienu nozari un/vai 
samērā specifiskiem attīstības mērķiem, 
ieskaitot iepriekš minētos. Arī starpnozaru 
organizācijām būtu jādod tiesības pretendēt 
uz atbalstu saskaņā ar šo pasākumu. Tas 
būtu jāierobežo līdz septiņiem gadiem, 
izņemot kolektīvas darbības vides un 
klimata jomā pienācīgi pamatotos 
gadījumos.

pasākumiem vietējā mērogā būtu jāstimulē 
īsas piegādes ķēdes, vietējo tirgu un 
vietējās pārtikas piegādes ķēdes 
ekonomiski racionāla izveide. Atbalstam 
par kolektīvu pieeju projektiem un 
darbībām vides jomā būtu jāpalīdz 
nodrošināt lielākus un saskaņotākus 
ieguvumus vides un klimata ziņā, nekā to 
var nodrošināt atsevišķi ekonomikas 
dalībnieki, kas darbojas bez citu līdzdalības 
(piemēram, ar metodēm, ko izmanto 
lielākās vienlaidus zemes platībās). Tādēļ 
pasākumi būtu jāpaplašina un jāeicina, 
izmantojot 80 % līdzfinansēšanas likmi.
Atbalsts šajās dažādajās jomās būtu 
jāsniedz dažādos veidos. Kopas un tīkli ir 
īpaši svarīgi pieredzes apmaiņai, kā arī 
jaunu un specializētu zināšanu, 
pakalpojumu un produktu attīstībai. 
Izmēģinājuma projekti ir svarīgi 
instrumenti, lai pārbaudītu tehnoloģiju, 
metožu un prakses komerciālo 
piemērojamību dažādās situācijās un 
vajadzības gadījumā tos pielāgotu. Darba 
grupas ir centrālais elements Eiropas 
inovāciju partnerībā (turpmāk “EIP”) 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
Vēl viens svarīgs instruments ir vietējās 
attīstības stratēģijas, kuras darbojas ārpus 
LEADER vietējās attīstības komponenta 
un kuras īsteno publiskā un privātā sektora 
dalībnieki no lauku apgabaliem un 
pilsētām. Atšķirībā no LEADER pieejas 
šādas partnerības un stratēģijas varētu 
attiecināt tikai uz vienu nozari un/vai 
samērā specifiskiem attīstības mērķiem, 
ieskaitot iepriekš minētos. Arī starpnozaru 
organizācijām būtu jādod tiesības pretendēt 
uz atbalstu saskaņā ar šo pasākumu. Tas 
būtu jāierobežo līdz septiņiem gadiem, 
izņemot kolektīvas darbības vides un 
klimata jomā pienācīgi pamatotos 
gadījumos.



AM\903101LV.doc 109/164 PE489.640v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības 
pasākums, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
novērst parastākos riskus, ar kuriem tie 
saskaras. Tāpēc ar šo pasākumu būtu 
jāatbalsta lauksaimnieki, lai segtu ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanas 
prēmijas, kā arī kopfondu izveidošanas 
izmaksas un kompensāciju, ko šādi fondi 
izmaksā lauksaimniekiem par 
zaudējumiem, kuri radušies dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojuma vai vides 
incidentu rezultātā. Tam būtu jāaptver arī 
ienākumu stabilizācijas instruments 
kopfonda veidā, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko 
saistību ievērošanu, būtu jāparedz īpaši 
nosacījumi attiecībā uz atbalsta 
piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka kopfondiem izsniegtu 
komercaizdevumu minimālo un 
maksimālo termiņu.

svītrots
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Grozījums Nr. 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības 
pasākums, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
novērst parastākos riskus, ar kuriem tie 
saskaras. Tāpēc ar šo pasākumu būtu 
jāatbalsta lauksaimnieki, lai segtu ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanas 
prēmijas, kā arī kopfondu izveidošanas 
izmaksas un kompensāciju, ko šādi fondi 
izmaksā lauksaimniekiem par 
zaudējumiem, kuri radušies dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojuma vai vides 
incidentu rezultātā. Tam būtu jāaptver arī 
ienākumu stabilizācijas instruments 
kopfonda veidā, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko 
saistību ievērošanu, būtu jāparedz īpaši 
nosacījumi attiecībā uz atbalsta 
piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka kopfondiem izsniegtu 
komercaizdevumu minimālo un 
maksimālo termiņu.

svītrots
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Grozījums Nr. 178
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības 
pasākums, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
novērst parastākos riskus, ar kuriem tie 
saskaras. Tāpēc ar šo pasākumu būtu 
jāatbalsta lauksaimnieki, lai segtu ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanas 
prēmijas, kā arī kopfondu izveidošanas 
izmaksas un kompensāciju, ko šādi fondi 
izmaksā lauksaimniekiem par 
zaudējumiem, kuri radušies dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojuma vai vides 
incidentu rezultātā. Tam būtu jāaptver arī 
ienākumu stabilizācijas instruments 
kopfonda veidā, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko 
saistību ievērošanu, būtu jāparedz īpaši 
nosacījumi attiecībā uz atbalsta 
piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka kopfondiem izsniegtu 
komercaizdevumu minimālo un 
maksimālo termiņu.

svītrots
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Grozījums Nr. 179
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ
būtu jāizveido riska pārvaldības 
pasākums, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
novērst parastākos riskus, ar kuriem tie 
saskaras. Tāpēc ar šo pasākumu būtu 
jāatbalsta lauksaimnieki, lai segtu ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanas 
prēmijas, kā arī kopfondu izveidošanas 
izmaksas un kompensāciju, ko šādi fondi 
izmaksā lauksaimniekiem par 
zaudējumiem, kuri radušies dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojuma vai vides 
incidentu rezultātā. Tam būtu jāaptver arī 
ienākumu stabilizācijas instruments 
kopfonda veidā, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko 
saistību ievērošanu, būtu jāparedz īpaši 
nosacījumi attiecībā uz atbalsta 
piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka kopfondiem izsniegtu 
komercaizdevumu minimālo un 

(37) Dalībvalstīm būtu jāspēj nodrošināt 
atbalstu kopieguldījumu fondu darbības 
sākšanai un darbības izmaksu segšanai, 
lai aizsargātu lauksaimniekus no 
ietekmes, ko izraisa dzīvnieku un augu
slimības un vides incidenti. Tomēr 
sabiedrības līdzekļi nekādā gadījumā 
nebūtu jāizmanto, lai subsidētu 
kompensācijas maksājumus
lauksaimniekiem. Vislabākais sabiedrisko 
līdzekļu izlietojums ir ieguldīt tos 
galvenokārt piesardzības pasākumos, lai 
nepieļautu katastrofu rašanos. Turklāt 
kompensācijas tiks piešķirtas tikai tiem 
lauksaimniekiem, kuri ir veikuši 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus 
pret dzīvnieku un augu slimībām, vides 
aizsardzības pasākumus un aizsardzības 
pasākumus pret klimata pārmaiņu 
radītajām sekām. Jautājumu par visiem 
pārējiem riska pārvaldības instrumentiem 
risina atbilstoši vienotajai TKO. 
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Grozījums Nr. 180
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības pasākums, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem novērst 
parastākos riskus, ar kuriem tie saskaras. 
Tāpēc ar šo pasākumu būtu jāatbalsta 
lauksaimnieki, lai segtu ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanas prēmijas, kā arī 
kopfondu izveidošanas izmaksas un 
kompensāciju, ko šādi fondi izmaksā 
lauksaimniekiem par zaudējumiem, kuri 
radušies dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojuma vai vides incidentu rezultātā. 
Tam būtu jāaptver arī ienākumu 
stabilizācijas instruments kopfonda veidā, 
lai atbalstītu lauksaimniekus, kuru 
ienākumi ir stipri samazinājušies. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko saistību 
ievērošanu, būtu jāparedz īpaši nosacījumi 
attiecībā uz atbalsta piešķiršanu šiem 
pasākumiem. Lai nodrošinātu ELFLA 
budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka 
kopfondiem izsniegtu komercaizdevumu 

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības pasākums, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem novērst 
parastākos riskus, ar kuriem tie saskaras. 
Tāpēc ar šo pasākumu būtu jāatbalsta 
lauksaimnieki, lai segtu ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanas prēmijas, kā arī 
kopfondu izveidošanas izmaksas un 
kompensāciju, ko šādi fondi izmaksā 
lauksaimniekiem par zaudējumiem, kuri 
radušies dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojuma, nelabvēlīgu klimatisko 
apstākļu vai vides incidentu rezultātā. Tam 
būtu jāaptver arī ienākumu stabilizācijas 
instruments kopfonda veidā vai atbalsts 
kopfonda iegādāto apdrošināšanas polišu 
izmaksu segšanai, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies Lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret lauksaimniekiem visā 
Savienībā, nepieļautu konkurences 
kropļojumus un garantētu Savienības 
starptautisko saistību ievērošanu, būtu 
jāparedz īpaši nosacījumi attiecībā uz 
atbalsta piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
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komercaizdevumu minimālo un maksimālo 
termiņu.

Or. it

Grozījums Nr. 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības pasākums, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem novērst 
parastākos riskus, ar kuriem tie saskaras. 
Tāpēc ar šo pasākumu būtu jāatbalsta 
lauksaimnieki, lai segtu ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanas prēmijas, kā arī 
kopfondu izveidošanas izmaksas un 
kompensāciju, ko šādi fondi izmaksā 
lauksaimniekiem par zaudējumiem, kuri 
radušies dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojuma vai vides incidentu rezultātā. 
Tam būtu jāaptver arī ienākumu 
stabilizācijas instruments kopfonda veidā, 
lai atbalstītu lauksaimniekus, kuru 
ienākumi ir stipri samazinājušies. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko saistību 
ievērošanu, būtu jāparedz īpaši nosacījumi 
attiecībā uz atbalsta piešķiršanu šiem 
pasākumiem. Lai nodrošinātu ELFLA 
budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības pasākums, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem novērst 
parastākos riskus, ar kuriem tie saskaras. 
Tāpēc ar šo pasākumu būtu jāatbalsta 
lauksaimnieki, lai segtu ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanas prēmijas, kā arī 
kopfondu izveidošanas izmaksas un 
kompensāciju, ko šādi fondi izmaksā 
lauksaimniekiem par zaudējumiem, kuri 
radušies dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojuma, nelabvēlīgu klimatisko 
apstākļu vai vides incidentu rezultātā. Tam 
būtu jāaptver arī ienākumu stabilizācijas 
instruments kopfonda veidā, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem 
visā Savienībā, nepieļautu konkurences 
kropļojumus un garantētu Savienības 
starptautisko saistību ievērošanu, būtu 
jāparedz īpaši nosacījumi attiecībā uz 
atbalsta piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
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jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka 
kopfondiem izsniegtu komercaizdevumu 
minimālo un maksimālo termiņu.

290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka kopfondiem izsniegtu 
komercaizdevumu minimālo un maksimālo 
termiņu.

Or. it

Grozījums Nr. 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības pasākums, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem novērst 
parastākos riskus, ar kuriem tie saskaras. 
Tāpēc ar šo pasākumu būtu jāatbalsta 
lauksaimnieki, lai segtu ražas, dzīvnieku un 
augu apdrošināšanas prēmijas, kā arī 
kopfondu izveidošanas izmaksas un 
kompensāciju, ko šādi fondi izmaksā 
lauksaimniekiem par zaudējumiem, kuri 
radušies dzīvnieku vai augu slimību 
uzliesmojuma vai vides incidentu rezultātā. 
Tam būtu jāaptver arī ienākumu 
stabilizācijas instruments kopfonda veidā, 
lai atbalstītu lauksaimniekus, kuru 
ienākumi ir stipri samazinājušies. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko saistību 
ievērošanu, būtu jāparedz īpaši nosacījumi 
attiecībā uz atbalsta piešķiršanu šiem 
pasākumiem. Lai nodrošinātu ELFLA 
budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 
efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības pasākums, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem novērst 
parastākos riskus, ar kuriem tie saskaras. 
Tāpēc ar šo pasākumu būtu jāatbalsta 
lauksaimnieki vai lauksaimnieku grupas, 
lai segtu ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšanas prēmijas, kā arī kopfondu 
izveidošanas izmaksas un kompensāciju, 
ko šādi fondi izmaksā lauksaimniekiem par 
zaudējumiem, kuri radušies dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojuma, vides 
incidentu vai nelabvēlīgu klimatisko 
apstākļu rezultātā. Tam būtu jāaptver arī 
ienākumu stabilizācijas instruments 
kopfonda vai apdrošināšanas līguma 
veidā, lai atbalstītu lauksaimniekus, kuru 
ienākumi ir stipri samazinājušies. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko saistību 
ievērošanu, būtu jāparedz īpaši nosacījumi 
attiecībā uz atbalsta piešķiršanu šiem 
pasākumiem. Lai nodrošinātu ELFLA 
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jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka 
kopfondiem izsniegtu komercaizdevumu 
minimālo un maksimālo termiņu.

budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka 
kopfondiem izsniegtu komercaizdevumu 
minimālo un maksimālo termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Galvenais atjaunīgo dabas resursu 
drauds Vidusjūras valstu lauku apvidos ir 
meža ugunsgrēku risks. Tādēļ šiem 
apvidiem paredzētajos attiecīgajos lauku 
attīstības plānos ir jāiekļauj uzraudzības 
un profilakses pasākumi, tostarp ir 
jācenšas informēt vietējos iedzīvotājus un 
personas, kas dažādu iemeslu dēļ apmeklē 
šos apvidus, un jāpalielina viņu izpratne.

Or. es

Grozījums Nr. 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
jomā vairāku gadu laikā ir pierādījusi savu 
lietderību lauku apvidu attīstības 
veicināšanā, ar augšupējo pieeju pilnībā 
ņemot vērā daudznozaru vajadzības 
vietējai lauku attīstībai. Tāpēc LEADER 
būtu jāturpina arī nākotnē, un tās 

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
jomā vairāku gadu laikā ir pierādījusi savu 
lietderību lauku apvidu attīstības 
veicināšanā, ar augšupējo pieeju pilnībā 
ņemot vērā daudznozaru vajadzības 
vietējai lauku attīstībai. Tāpēc LEADER 
būtu jāturpina arī nākotnē, un tās 
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piemērošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
obligātai visās lauku attīstības 
programmās.

piemērošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
obligātai visās lauku attīstības 
programmās. Pievienotā vērtība ir ne tikai 
LEADER pieejai attiecībā uz īstenotajiem 
projektiem un fiziskajiem rādītājiem; arī 
neatkarīgas vietējās rīcības grupas 
īastenoytai augšupējai pieejai var būt 
nozīmīga pievienotā vērtība, piemēram, 
spēju veidošana un vietējās kopienas 
iespēju palielināšana, ko nevar panākt 
tad, ja lēmumu pieņemšanā noteicošā 
loma ir vietējām iestādēm. 1

__________________
1 Kā norādīts Eiropas Revīzijas palātas 
2010. gada Īpašajā ziņojumā Nr. 5 par 
LEADER pieejas īstenošanu lauku 
attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) ELFLA atbalstam LEADER vietējai 
attīstībai būtu jāaptver visi vietējās 
attīstības stratēģiju sagatavošanas un 
īstenošanas un vietējo rīcības grupu 
darbības aspekti, kā arī sadarbība starp 
teritorijām un grupām, kuras realizē 
augšupēju un sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību. Lai tiem partneriem lauku 
apvidos, kuri vēl neizmanto LEADER, 
dotu iespēju izmēģināt vietējās attīstības 
stratēģiju un sagatavoties tās izstrādei un 
darbībai, būtu jāfinansē arī “LEADER 
darbības uzsākšanas komplekts”. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

(40) ELFLA atbalstam LEADER vietējai 
attīstībai būtu jāaptver visi vietējās 
attīstības stratēģiju sagatavošanas un 
īstenošanas un vietējo rīcības grupu, kurās 
lēmumus ietekmē kopiena un notiek 
sadarbība ar citiem attiecīgiem 
dalībniekiem, darbības aspekti, kā arī 
sadarbība starp teritorijām un grupām, 
kuras realizē augšupēju un sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību. Lai tiem 
partneriem lauku apvidos, kuri vēl 
neizmanto LEADER, dotu iespēju 
izmēģināt vietējās attīstības stratēģiju un 
sagatavoties tās izstrādei un darbībai, būtu 
jāfinansē arī “LEADER darbības 
uzsākšanas komplekts”. Lai nodrošinātu 
ELFLA budžeta līdzekļu efektīvu un 
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tiesību aktus, ar kuriem detalizēti nosaka 
attiecināmās vietējo rīcības grupu 
aktivizēšanas izmaksas.

lietderīgu izmantošanu un LEADER 
pieejas īstenošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
detalizēti nosaka attiecināmās vietējo 
rīcības grupu aktivizēšanas izmaksas un 
kuri ļauj pieņemt noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis pilnībā īsteno 
kopienas virzītu pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ieguldījumi ir kopīga iezīme daudziem 
lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar šo 
regulu, un tie var būt saistīti ar ļoti 
daudzveidīgām darbībām. Lai nodrošinātu 
skaidrību šo darbību īstenošanā, būtu 
jānosaka daži kopēji noteikumi visiem 
ieguldījumiem. Šajos kopīgajos 
noteikumos būtu jānosaka izdevumu veidi, 
kurus var uzskatīt par ieguldījumu 
izdevumiem, un tiem būtu jānodrošina, ka 
atbalstu saņem tikai tie ieguldījumi, kas 
rada jaunas vērtības lauksaimniecībā. Lai 
ņemtu vērā konkrētiem ieguldījumu 
veidiem, piemēram, lietotu iekārtu iegādei 
un vienkāršiem nomaiņas ieguldījumiem, 
piemītošo specifiku, vienlaikus nodrošinot 
ELFLA līdzekļu efektīvu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem paredz 
nosacījumus, ar kādiem daži ieguldījumu 
veidi var tikt uzskatīti par attiecināmiem 
izdevumiem. Lai atvieglotu ieguldījumu 
projektu īstenošanu, dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai izmaksāt avansu. Lai 
nodrošinātu ELFLA atbalsta efektivitāti, 

(41) Ieguldījumi ir kopīga iezīme daudziem 
lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar šo 
regulu, un tie var būt saistīti ar ļoti 
daudzveidīgām darbībām. Lai nodrošinātu 
skaidrību šo darbību īstenošanā, būtu 
jānosaka daži kopēji noteikumi visiem 
ieguldījumiem. Šajos kopīgajos 
noteikumos būtu jānosaka izdevumu veidi, 
kurus var uzskatīt par ieguldījumu 
izdevumiem, un tiem būtu jānodrošina, ka 
atbalstu saņem tikai tie ieguldījumi, kas 
rada jaunas vērtības lauksaimniecībā. 
Apūdeņošanas gadījumā jauni 
ieguldījumi, tostarp pašreizējo sistēmu 
modernizēšanā, lai racionālāk izmantotu 
ūdeni, ir uzskatāmi par attiecināmiem 
izdevumiem, ja vien tie nodrošina resursu 
ilgtspēju, novērš ūdens vides 
pasliktināšanos un nodrošina, ka par 
ūdens apsaimniekošanu atbildīgās 
attiecīgās iestādes saglabā labu 
ekoloģisko stāvokli. Lai ņemtu vērā 
konkrētiem ieguldījumu veidiem, 
piemēram, lietotu iekārtu iegādei un 
vienkāršiem nomaiņas ieguldījumiem, 
piemītošo specifiku, vienlaikus nodrošinot 
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taisnīgumu un ilgtspējīgu ietekmi, būtu 
jāizstrādā noteikumi, ar kuriem nodrošina 
to, ka ar darbībām saistītie ieguldījumi ir 
noturīgi un ELFLA atbalsts netiek 
izmantots konkurences kropļošanai.

ELFLA līdzekļu efektīvu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem paredz 
nosacījumus, ar kādiem daži ieguldījumu 
veidi var tikt uzskatīti par attiecināmiem 
izdevumiem. Lai atvieglotu ieguldījumu 
projektu īstenošanu, dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai izmaksāt avansu. Lai 
nodrošinātu ELFLA atbalsta efektivitāti, 
taisnīgumu un ilgtspējīgu ietekmi, būtu 
jāizstrādā noteikumi, ar kuriem nodrošina 
to, ka ar darbībām saistītie ieguldījumi ir 
noturīgi un ELFLA atbalsts netiek 
izmantots konkurences kropļošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai nodrošinātu to, ka finanšu līdzekļi 
lauku attīstībai tiek izmantoti pēc iespējas 
labāk, un lauku attīstības programmu 
pasākumus mērķtiecīgi vērstu uz 
Savienības lauku attīstības prioritātēm, kā 
arī lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret pretendentiem, dalībvalstīm būtu 
jāizveido projektu atlases kritēriji. 
Izņēmums no šā noteikuma būtu jāpieļauj 
tikai tiem pasākumiem, par kuriem atbalstu 
sniedz kā maksājumus par agrovides vai 
dzīvnieku labturības pakalpojumu 
sniegšanu. Attiecībā uz nelielām dotācijām 
atlases kritēriju piemērošanā būtu jāņem 
vērā proporcionalitātes princips.

(44) Lai nodrošinātu to, ka finanšu līdzekļi 
lauku attīstībai tiek izmantoti pēc iespējas 
labāk, un lauku attīstības programmu
pasākumus mērķtiecīgi vērstu uz 
Savienības lauku attīstības prioritātēm, kā 
arī lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi 
pret pretendentiem, dalībvalstīm būtu 
jāizveido projektu atlases kritēriji. 
Izņēmums no šā noteikuma būtu jāpieļauj 
tikai tiem pasākumiem, par kuriem atbalstu 
sniedz kā maksājumus par agrovides vai 
dzīvnieku labturības pakalpojumu 
sniegšanu. Attiecībā uz nelielām dotācijām 
atlases kritēriju piemērošanā būtu jāņem 
vērā proporcionalitātes princips, un tāmes 
būtu jāsagatavo, ņemot vērā iniciatīvu 
nodrošināto ieguldījumu līdztiesīgu 
iespēju nodrošināšanā sievietēm lauku 
apvidos.
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Or. es

Grozījums Nr. 188
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus un pētniekus, kuru mērķis ir 
inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus, NVO un pētniekus, kuru mērķis 
ir inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus un pētniekus, kuru mērķis ir 
inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus, NVO un pētniekus, kuru mērķis 
ir inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

Or. en
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Pamatojums

Lai šīs Eiropas inovāciju partnerības darbotos, ir ārkārtīgi svarīgi, lai nevalstiskajām 
organizācijām būtu vienlīdzīga pieejamība tīklam un tās varētu dot savu ieguldījumu. Tādēļ 
nav nekāda pamatojuma tam, ka tekstā tās netiek skaidri pieminētas.

Grozījums Nr. 190
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Plānošanas periodā no 2007. līdz 
2013. gadam novērtēšanas ekspertu tīkls 
darbojās Eiropas Lauku attīstības tīkla 
ietvaros. Lai ņemtu vērā ar novērtēšanu 
saistītās īpašās vajadzības, 2014.–
2020. gada plānošanas periodam būtu 
jāizveido Eiropas Lauku attīstības 
novērtēšanas tīkls, kas apvienotu visus 
novērtēšanā iesaistītos dalībniekus ar mērķi 
veicināt pieredzes apmaiņu šajā jomā. Tas 
būtu jāfinansē kā daļa no tehniskās 
palīdzības.

(48) Plānošanas periodā no 2007. līdz 
2013. gadam novērtēšanas ekspertu tīkls 
darbojās Eiropas Lauku attīstības tīkla 
ietvaros. Lai ņemtu vērā ar novērtēšanu 
saistītās īpašās vajadzības, 2014.–
2020. gada plānošanas periodam būtu 
jāizveido Eiropas Lauku attīstības 
novērtēšanas tīkls, kas apvienotu visus 
novērtēšanā iesaistītos dalībniekus ar mērķi 
veicināt pieredzes apmaiņu šajā jomā. 
Tīklam būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
progresam attiecībā uz sieviešu iespējām 
kļūt par saimniecību līdzīpašniecēm, 
piekļūt uzņēmējdarbības atbalsta 
programmām un vairākām iniciatīvām, 
kuru mērķis ir veicināt vienlīdzīgas 
iespējas vīriešiem un sievietēm lauku 
apvidos. Tas būtu jāfinansē kā daļa no 
tehniskās palīdzības.

Or. es

Grozījums Nr. 191
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) ELFLA būtu jāpauž Savienības 
atzinība par to, kā vietējās attīstības 
pieejas un transnacionālā dimensija var 
papildināt viena otru, jo īpaši tad, ja 
izvēlēta novatoriska pieeja. Tas būtu 
jādara, piešķirot balvas nelielam skaitam 
projektu, kuriem piemīt šīs īpašības. 
Balvām būtu jāpapildina citi lauku 
attīstības politikas ietvaros pieejamie 
finansējuma avoti, paužot atzinību 
jebkuram piemērotam progresīvam 
projektam neatkarīgi no tā, vai šis 
projekts ir finansēts arī ar lauku attīstības 
programmas līdzekļiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) ELFLA būtu jāpauž Savienības 
atzinība par to, kā vietējās attīstības 
pieejas un transnacionālā dimensija var 
papildināt viena otru, jo īpaši tad, ja 
izvēlēta novatoriska pieeja. Tas būtu 
jādara, piešķirot balvas nelielam skaitam 
projektu, kuriem piemīt šīs īpašības. 
Balvām būtu jāpapildina citi lauku 
attīstības politikas ietvaros pieejamie 
finansējuma avoti, paužot atzinību 
jebkuram piemērotam progresīvam 
projektam neatkarīgi no tā, vai šis 
projekts ir finansēts arī ar lauku attīstības 
programmas līdzekļiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, ražīgu
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību.

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, agroekoloģisku
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai, 
tostarp sociālajai inovācijai un 
progresam. EIP vajadzētu veicināt 
novatorisku risinājumu ātrāku, 
vienlīdzīgāku, pieejamāku un plašāku 
ieviešanu praksē. EIP būtu jārada 
pievienotā vērtība, uzlabojot ar inovācijām 
(tostarp ar agroekoloģisko un sociālo 
inovāciju) saistīto instrumentu 
izmantošanu, vienlīdzīgu pieejamību tiem
un efektivitāti un sinerģiju starp tiem. EIP 
būtu jānovērš nepilnības, labāk sasaistot 
pētniecību un praktisko lauksaimniecību, 
lai apmierinātu pilsoņu pieprasījumu pēc 
nekaitīgas, veselīgas un uzturvielām 
bagātas pārtikas, kā arī ņemtu vērā ar 
lauku attīstītu saistītus tādus plašākus 
aspektus kā mājokļi, infrastruktūra un 
pakalpojumi laukos. Tajā uzmanība būtu 
jāpievērš agroekoloģiskajai praksei un 
tādai lauksaimniecības praksei, kurai nav 
nepieciešami lieli ieguldījumi, kā arī 
lauksaimnieku veiktajai izpētei, inovācijai 
un sociālajai inovācijai lauku attīstības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
51. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, ražīgu 
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību.

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, ražīgu, ilgtspējīgu
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību, un tai jāveicina 
uz apjomīgām zināšanām balstīta 
lauksaimniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, ražīgu 
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību.

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, ražīgu 
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību un veicinot 
dialogu.
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Or. en

Grozījums Nr. 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Novatorisku projektu īstenošana 
saistībā ar EIP lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai būtu jāveic darba 
grupām, kas apvieno lauksaimniekus, 
pētniekus, konsultantus, uzņēmumus un 
citus dalībniekus, kas saistīti ar inovācijām 
lauksaimniecības nozarē. Lai nodrošinātu 
to, ka šādu projektu rezultāti labvēlīgi 
ietekmē nozari kopumā, šie rezultāti būtu 
jāizplata.

(52) Novatorisku projektu īstenošana 
saistībā ar EIP lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai būtu jāveic darba 
grupām, kas apvieno lauksaimniekus, 
pētniekus, konsultantus, NVO uzņēmumus 
un citus dalībniekus, kas saistīti ar 
inovācijām lauksaimniecības nozarē. Lai 
nodrošinātu to, ka šādu projektu rezultāti 
labvēlīgi ietekmē nozari kopumā, šie 
rezultāti būtu jāizplata.

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem Lauku attīstības regulas elementiem ir inovācija. Tā kā Pasaules 
Bankas skatījumā inovācijas sistēma ir definēta kā tīkls, kura dalībnieki — organizācijas, 
uzņēmumi un fiziskas personas — ir ieinteresēti saimnieciskajā darbībā izmantot jaunus 
produktus, jaunus procesus un jaunus organizāciju veidus un kurš aptver iestādes un 
politiskās nostādnes, kas ietekmē viņu uzvedību un veiktspēju. Ir svarīgi uzsvērt NVO, jo šīs 
organizācijas ir starp tiem dalībniekiem, kas nākotnē varētu palīdzēt nostiprināt 
lauksaimnieku pozīcijas tirgū.

Grozījums Nr. 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Būtu jānosaka Savienības atbalsta 
kopējā summa lauku attīstībai saskaņā ar 
šo regulu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, tās sadalījums 

(53) Saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gada periodam un Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un 
budžeta procedūru uzlabošanu tam pašam 
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pa gadiem un minimālais apjoms, kas 
jākoncentrē mazāk attīstītajos reģionos, 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gada periodam un Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un 
budžeta procedūru uzlabošanu tam pašam 
periodam. Plānošanas periodā pieejamās 
apropriācijas būtu jāindeksē pēc vienotas 
likmes. .

periodam būtu jānosaka Savienības 
atbalsta kopējā summa lauku attīstībai 
saskaņā ar šo regulu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, 
tās sadalījums pa gadiem un minimālais 
apjoms, kas jākoncentrē mazāk attīstītajos 
reģionos un pārejas reģionos, kuri laikā 
no 2007.−2013. gadam tika atbalstīti 
saskaņā ar konverģences mērķi, bet kuros 
IKP uz vienu iedzīvotāju ir lielāks nekā 
75 % no vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju 
27 ES dalībvalstīs. Plānošanas periodā 
pieejamās apropriācijas būtu jāindeksē pēc 
vienotas likmes.

Or. de

Grozījums Nr. 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Ikgadējs sadalījums dalībvalstīm 
būtu jānosaka, pielāgojot lauku attīstībai 
paredzētā Savienības atbalsta līmeni tā, 
lai varētu veikt pakāpenisku pāreju no 
vēsturiskā modeļa. Ja lauku attīstībai 
piešķirtā atbalsta līmenis par vienu 
hektāru ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
līmeņa, dalībvalstīm būtu par vienu 
trešdaļu jāsamazina atšķirība starp 
pašreizējo līmeni un šo līmeni. Šī 
korekcija būtu proporcionāli jāfinansē 
visām dalībvalstīm, kurās atbalsta līmenis 
par hektāru ir lielāks nekā Savienības 
vidējais atbalsta līmenis. Tomēr, lai 
nepieļautu pārāk krasu finansējuma 
samazināšanos, šīm dalībvalstu iemaksām 
nevajadzētu pārsniegt X % no paredzētā 
sākotnējā finansējuma.

Or. fr
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Grozījums Nr. 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
ELFLA ieguldījuma vienota likme lauku 
attīstības plānošanā. Lai ņemtu vērā dažu 
darbību veidu īpašo nozīmi vai specifiku, 
tām būtu jānosaka īpašas ieguldījuma 
likmes. Lai mazinātu specifiskos 
ierobežojumus, ko rada attīstības pakāpe, 
nošķirtība un atrašanās uz salām, būtu 
jānosaka piemērota ELFLA ieguldījuma 
likme mazāk attīstītajiem reģioniem, 
Līgumā minētajiem tālākajiem reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām.

(54) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
ELFLA ieguldījuma vienota likme lauku 
attīstības plānošanā. Lai ņemtu vērā dažu 
darbību veidu īpašo nozīmi vai specifiku, 
tām būtu jānosaka īpašas ieguldījuma 
likmes. Lai mazinātu specifiskos 
ierobežojumus, ko rada attīstības pakāpe, 
nošķirtība un atrašanās uz salām, būtu 
jānosaka piemērota ELFLA ieguldījuma 
likme mazāk attīstītajiem reģioniem un 
pārejas reģionos, kuri laikā no 
2007.−2013. gadam tika atbalstīti saskaņā 
ar konverģences mērķi, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir lielāks nekā 75 % no 
vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju 27 ES 
dalībvalstīs, Līgumā minētajiem tālākajiem 
reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām

Or. de

Grozījums Nr. 200
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
ELFLA ieguldījuma vienota likme lauku 
attīstības plānošanā. Lai ņemtu vērā dažu 

(54) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
ELFLA ieguldījuma vienota likme lauku 
attīstības plānošanā. Lai ņemtu vērā dažu 
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darbību veidu īpašo nozīmi vai specifiku, 
tām būtu jānosaka īpašas ieguldījuma 
likmes. Lai mazinātu specifiskos 
ierobežojumus, ko rada attīstības pakāpe, 
nošķirtība un atrašanās uz salām, būtu 
jānosaka piemērota ELFLA ieguldījuma 
likme mazāk attīstītajiem reģioniem, 
Līgumā minētajiem tālākajiem reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām.

darbību veidu īpašo nozīmi vai specifiku, 
tām būtu jānosaka īpašas ieguldījuma 
likmes. Tādēļ attiecībā uz darbībām, kas 
minētas 29., 30., 31. un 34. pantā, būtu 
jānosaka 60 % līdzfinansēšanas likme, un 
attiecībā uz sadarbības pasākumiem būtu 
jānosaka arī augstākas līdzfinansēšanas 
likmes. Lai mazinātu specifiskos 
ierobežojumus, ko rada attīstības pakāpe, 
nošķirtība un atrašanās uz salām, būtu 
jānosaka piemērota ELFLA ieguldījuma 
likme mazāk attīstītajiem reģioniem, 
Līgumā minētajiem tālākajiem reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
ELFLA ieguldījuma vienota likme lauku 
attīstības plānošanā. Lai ņemtu vērā dažu 
darbību veidu īpašo nozīmi vai specifiku, 
tām būtu jānosaka īpašas ieguldījuma 
likmes. Lai mazinātu specifiskos 
ierobežojumus, ko rada attīstības pakāpe, 
nošķirtība un atrašanās uz salām, būtu 
jānosaka piemērota ELFLA ieguldījuma
likme mazāk attīstītajiem reģioniem, 
Līgumā minētajiem tālākajiem reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām.

(54) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
ELFLA ieguldījuma vienota likme lauku 
attīstības plānošanā. Lai ņemtu vērā dažu 
darbību veidu īpašo nozīmi vai specifiku, 
tām būtu jānosaka īpašas ieguldījuma 
likmes. Lai mazinātu specifiskos 
ierobežojumus, ko rada attīstības pakāpe, 
nošķirtība un atrašanās uz salām, būtu 
jānosaka piemērota ELFLA ieguldījuma 
likme mazāk attīstītajiem reģioniem, 
pārejas reģioniem, Līgumā minētajiem 
tālākajiem reģioniem un Egejas jūras 
nelielajām salām.

Or. es
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Grozījums Nr. 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Lai veicinātu īpašu mērķu 
sasniegšanu atbilstoši prioritātei, var 
izmantot finanšu instrumentus, 
pamatojoties uz ex ante novērtējumu, 
kurā ir identificētas tirgus nepilnības vai 
neapmierinošs stāvoklis ieguldījumu 
jomā, un ņemot vērā ieguldījumu 
vajadzības. Šos instrumentus var veidot 
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (ES) Nr. ..CSF/2012 IV sadaļas 
32.–40. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi un jāievieš piemēroti 
noteikumi, lai nodrošinātu, ka to lauku 
attīstības pasākumi ir pārbaudāmi un 
kontrolējami. Šajā nolūkā vadošajai 
iestādei un maksājumu aģentūrai būtu 
jāsniedz ex ante novērtējums un jāapņemas 
izvērtēt pasākumus visā programmas 
īstenošanas laikā. Pasākumi, kuros šis 
nosacījums nav ievērots, būtu jākoriģē.

(56) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi un jāievieš piemēroti 
noteikumi, lai nodrošinātu, ka to lauku 
attīstības pasākumi ir pārbaudāmi un 
kontrolējami. Šajā nolūkā vadošajai 
iestādei un maksājumu aģentūrai būtu 
jāsniedz ex ante novērtējums un jāapņemas 
izvērtēt pasākumus visā programmas 
īstenošanas laikā, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu, ciktāl tas 
attiecas uz neliela apmēra dotācijām. 
Pasākumi, kuros šis nosacījums nav 
ievērots, būtu jākoriģē.

Or. pt
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Grozījums Nr. 204
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Lai regulāri sekotu programmas 
īstenošanai un programmā izvirzīto mērķu 
izpildes gaitai, katra lauku attīstības 
programma būtu jāuzrauga. Ar ELFLA 
atbalstu veikto pasākumu lietderīguma un 
ietekmes pierādīšana un uzlabošana ir 
atkarīga arī no atbilstošas novērtēšanas, ko 
veic programmas sagatavošanas un 
īstenošanas laikā un pēc tās pabeigšanas. 
Ar mērķi pierādīt lauku attīstības politikas 
īstenošanas progresu un novērtēt tās 
ietekmi un efektivitāti Komisijai un 
dalībvalstīm kopīgi būtu jāizveido 
uzraudzības un novērtēšanas sistēma.

(59) Lai regulāri sekotu programmas 
īstenošanai un programmā izvirzīto mērķu 
izpildes gaitai, katra lauku attīstības 
programma būtu jāuzrauga. Ar ELFLA 
atbalstu veikto pasākumu lietderīguma un 
ietekmes pierādīšana un uzlabošana ir 
atkarīga arī no atbilstošas novērtēšanas, ko 
veic programmas sagatavošanas un 
īstenošanas laikā un pēc tās pabeigšanas. 
Ar mērķi pierādīt lauku attīstības politikas 
īstenošanas progresu un novērtēt tās 
ietekmi un efektivitāti Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un dalībvalstīm kopīgi būtu 
jāizveido uzraudzības un novērtēšanas 
sistēma.

Or. de

Grozījums Nr. 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Turklāt, lai nodrošinātu saskanību ar 
lauku attīstības pasākumiem, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, 
un lai vienkāršotu procedūras, dalībvalstu 
veiktie maksājumi, kas paredzēti, lai 
sniegtu valsts papildu finansējumu lauku 
attīstības darbībām, par kurām piešķirts 
Savienības atbalsts un uz kurām attiecas 
Līguma 42. pants, būtu jāatļauj kā 
programmas daļa, ievērojot paziņošanas 

(65) Turklāt, lai nodrošinātu saskanību ar 
lauku attīstības pasākumiem, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, 
un lai vienkāršotu procedūras, dalībvalstu 
veiktie maksājumi lauku attīstības 
darbībām, par kurām piešķirts Savienības 
atbalsts un uz kurām neattiecas Līguma 
42. pants, būtu jāatļauj kā programmas 
daļa, ievērojot paziņošanas procedūru 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Lai 
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procedūru saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Lai nodrošinātu šo 
maksājumu pienācīgu uzraudzību, 
Komisijai, novērtējot šos maksājumus, pēc 
analoģijas būtu jāpiemēro kritēriji, kas 
noteikti Līguma 107. panta piemērošanai.
Lai nodrošinātu to, ka netiek piešķirts 
valsts papildu finansējums, kuru Komisija 
nav atļāvusi, attiecīgā dalībvalsts nedrīkst 
īstenot tās ierosināto papildu finansējumu 
lauku attīstībai, kamēr tas nav 
apstiprināts. Dalībvalstu veiktie 
maksājumi, kas paredzēti, lai sniegtu 
valsts papildu finansējumu lauku 
attīstības darbībām, par kurām piešķirts 
Savienības atbalsts un uz kurām Līguma 
42. pants neattiecas, būtu jāpaziņo 
Komisijai atbilstīgi Līguma 108. panta 
3. punktam, ja vien uz tiem neattiecas 
regula, kas pieņemta atbilstīgi Padomes 
Regulai (EK) Nr. 994/9821, un tos 
nedrīkst īstenot, kamēr šīs procedūras 
rezultātā nav saņemts Komisijas galīgais 
apstiprinājums.

nodrošinātu šo maksājumu pienācīgu 
uzraudzību, Komisijai, novērtējot šos 
maksājumus, pēc analoģijas būtu jāpiemēro 
kritēriji, kas noteikti Līguma 107. panta 
piemērošanai.

Or. es

Pamatojums

Grozījums izdarīts, ievērojot 66. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Turklāt, lai nodrošinātu saskanību ar 
lauku attīstības pasākumiem, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, 
un lai vienkāršotu procedūras, dalībvalstu 
veiktie maksājumi, kas paredzēti, lai 
sniegtu valsts papildu finansējumu lauku 

(65) Turklāt, lai nodrošinātu saskanību ar 
lauku attīstības pasākumiem, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, 
un lai vienkāršotu procedūras, dalībvalstu 
veiktie maksājumi lauku attīstības 
darbībām, par kurām piešķirts Savienības 
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attīstības darbībām, par kurām piešķirts 
Savienības atbalsts un uz kurām attiecas 
Līguma 42. pants, būtu jāatļauj kā 
programmas daļa, ievērojot paziņošanas 
procedūru saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Lai nodrošinātu šo 
maksājumu pienācīgu uzraudzību, 
Komisijai, novērtējot šos maksājumus, pēc 
analoģijas būtu jāpiemēro kritēriji, kas 
noteikti Līguma 107. panta piemērošanai.
Lai nodrošinātu to, ka netiek piešķirts 
valsts papildu finansējums, kuru Komisija 
nav atļāvusi, attiecīgā dalībvalsts nedrīkst 
īstenot tās ierosināto papildu finansējumu 
lauku attīstībai, kamēr tas nav 
apstiprināts. Dalībvalstu veiktie 
maksājumi, kas paredzēti, lai sniegtu 
valsts papildu finansējumu lauku 
attīstības darbībām, par kurām piešķirts 
Savienības atbalsts un uz kurām Līguma 
42. pants neattiecas, būtu jāpaziņo 
Komisijai atbilstīgi Līguma 108. panta 
3. punktam, ja vien uz tiem neattiecas 
regula, kas pieņemta atbilstīgi Padomes 
Regulai (EK) Nr. 994/9821, un tos 
nedrīkst īstenot, kamēr šīs procedūras 
rezultātā nav saņemts Komisijas galīgais 
apstiprinājums.

atbalsts un uz kurām neattiecas Līguma 
42. pants, būtu jāatļauj kā programmas 
daļa, ievērojot paziņošanas procedūru 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Lai 
nodrošinātu šo maksājumu pienācīgu 
uzraudzību, Komisijai, novērtējot šos 
maksājumus, pēc analoģijas būtu jāpiemēro 
kritēriji, kas noteikti Līguma 107. panta 
piemērošanai.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar ierosināto VII sadaļas par valsts atbalstu grozījumu.

Grozījums Nr. 207
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Turklāt, lai nodrošinātu saskanību ar 
lauku attīstības pasākumiem, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, 

(65) Turklāt, lai nodrošinātu saskanību ar 
lauku attīstības pasākumiem, par kuriem ir 
tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, 
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un lai vienkāršotu procedūras, dalībvalstu 
veiktie maksājumi, kas paredzēti, lai 
sniegtu valsts papildu finansējumu lauku 
attīstības darbībām, par kurām piešķirts 
Savienības atbalsts un uz kurām attiecas 
Līguma 42. pants, būtu jāatļauj kā 
programmas daļa, ievērojot paziņošanas 
procedūru saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Lai nodrošinātu šo 
maksājumu pienācīgu uzraudzību, 
Komisijai, novērtējot šos maksājumus, pēc 
analoģijas būtu jāpiemēro kritēriji, kas 
noteikti Līguma 107. panta piemērošanai.
Lai nodrošinātu to, ka netiek piešķirts 
valsts papildu finansējums, kuru Komisija 
nav atļāvusi, attiecīgā dalībvalsts nedrīkst 
īstenot tās ierosināto papildu finansējumu 
lauku attīstībai, kamēr tas nav 
apstiprināts. Dalībvalstu veiktie 
maksājumi, kas paredzēti, lai sniegtu 
valsts papildu finansējumu lauku 
attīstības darbībām, par kurām piešķirts 
Savienības atbalsts un uz kurām Līguma 
42. pants neattiecas, būtu jāpaziņo 
Komisijai atbilstīgi Līguma 108. panta 
3. punktam, ja vien uz tiem neattiecas 
regula, kas pieņemta atbilstīgi Padomes 
Regulai (EK) Nr. 994/9821, un tos 
nedrīkst īstenot, kamēr šīs procedūras 
rezultātā nav saņemts Komisijas galīgais 
apstiprinājums.

un lai vienkāršotu procedūras, dalībvalstu 
veiktie maksājumi lauku attīstības 
darbībām, par kurām piešķirts Savienības 
atbalsts un uz kurām neattiecas Līguma 
42. pants, būtu jāatļauj kā programmas 
daļa, ievērojot paziņošanas procedūru 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Lai 
nodrošinātu šo maksājumu pienācīgu 
uzraudzību, Komisijai, novērtējot šos 
maksājumus, pēc analoģijas būtu jāpiemēro 
kritēriji, kas noteikti Līguma 107. panta 
piemērošanai.

Or. es

Grozījums Nr. 208
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz lauku attīstības programmu 

(68) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, saskaņā ar 
90. pantu Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz lauku 
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noformējumu, programmu un to grozījumu 
apstiprināšanu, programmu apstiprināšanas 
procedūrām un termiņiem, programmas 
grozījumu apstiprināšanas procedūrām un 
termiņiem, tostarp to stāšanos spēkā un 
iesniegšanas biežumu, īpašiem 
nosacījumiem lauku attīstības pasākumu 
īstenošanai, saskaņā ar šo regulu izveidoto 
tīklu struktūru un darbību, uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas pieņemšanu, 
informācijas sistēmas darbības 
noteikumiem. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru
izmantošanu.

attīstības programmu noformējumu, 
programmu un to grozījumu 
apstiprināšanu, programmu apstiprināšanas 
procedūrām un termiņiem, programmas 
grozījumu apstiprināšanas procedūrām un 
termiņiem, tostarp to stāšanos spēkā un 
iesniegšanas biežumu, īpašiem 
nosacījumiem lauku attīstības pasākumu 
īstenošanai, saskaņā ar šo regulu izveidoto 
tīklu struktūru un darbību, uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas pieņemšanu, 
informācijas sistēmas darbības 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Minētie lēmumi pēc savas būtības nav tikai tehniski lēmumi.

Grozījums Nr. 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) “uzraudzības un novērtēšanas sistēma”: 
vispārēja pieeja, kuru izstrādājusi Komisija 
un dalībvalstis un kurā noteikts ierobežots 
skaits kopīgu rādītāju, kas saistīti ar 
sākotnējo stāvokli un programmu 
finansiālo izpildi, iznākumiem, rezultātiem 
un ietekmi;

(f) “uzraudzības un novērtēšanas sistēma”: 
vispārēja pieeja, ko izstrādājusi Komisija 
un dalībvalstis, lai noteiktu ierobežotu 
skaitu kopīgu rādītāju, kas saistīti ar 
sākotnējo stāvokli un programmu 
finansiālo izpildi, rādītājiem un 
rezultātiem; nav nepieciešams, lai sistēma 
būtu tikai un vienīgi metriska, un 
attiecīgo gadījumos, izmantojot 
piemērotas metodes, šādu pieeju var 
aizstāt ar tādu pieeju programmas 
rādītājiem, kura balstās uz kvalitāti;
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Or. fr

Grozījums Nr. 210
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) “uzraudzības un novērtēšanas sistēma”: 
vispārēja pieeja, kuru izstrādājusi Komisija 
un dalībvalstis un kurā noteikts ierobežots 
skaits kopīgu rādītāju, kas saistīti ar 
sākotnējo stāvokli un programmu 
finansiālo izpildi, iznākumiem, rezultātiem 
un ietekmi;

(f) “uzraudzības un novērtēšanas sistēma”: 
vispārēja pieeja, ko izstrādājusi Komisija 
un dalībvalstis, lai noteiktu ierobežotu 
skaitu kopīgu rādītāju, kas saistīti ar 
sākotnējo stāvokli un programmu 
finansiālo izpildi, rādītājiem un 
rezultātiem; nav nepieciešams, lai sistēma 
būtu tikai un vienīgi metriska, un 
attiecīgo gadījumos, izmantojot 
piemērotas metodes, šādu pieeju var 
aizstāt ar tādu pieeju programmas 
rādītājiem, kura balstās uz kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) “mazāk attīstītie reģioni”: reģioni, kuru 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no ES-27
vidējā IKP;

(j) “mazāk attīstītie reģioni”: reģioni, uz 
kuriem attiecas 2014.−2020. gada DFS 
noteiktais konverģences mērķis un kuru 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no vidējā 
IKP 27 ES dalībvalstīs;

Or. pt
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Grozījums Nr. 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) “pārejas reģioni”: reģioni, kuru 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju ir ne mazāks par 75 % un ne 
lielāks par 90 % no vidējā IKP 27 ES 
dalībvalstīs;

Or. es

Pamatojums

Pārejas reģioni būtu jāņem vērā saskaņā ar grozījumu 65. pantā par fonda ieguldījumu.

Grozījums Nr. 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) “pārejas reģioni”: reģioni, kuru 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju ir ne mazāks par 75 % un ne 
lielāks par 90 % no vidējā IKP 27 ES 
dalībvalstīs;

Or. es

Pamatojums

Pārejas reģioni būtu jāņem vērā saskaņā ar grozījumu 65. pantā par fonda ieguldījumu.

Grozījums Nr. 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) “pārejas reģioni”: reģioni, kuru 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju ir ne mazāks par 75 % un ne 
lielāks par 90 % no vidējā IKP 27 ES 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) „bioloģiski augstvērtīga 
lauksaimniecība” ir lauksaimniecības 
sistēmas, kuras ietver lauksaimnieciskas 
darbības un lauksaimniecības zemi un 
kuru raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās 
atbalstīs augstu bioloģiskās daudzveidības 
vai aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte un 
procentuālā ziņā liels dabīgās vai pa pusei 
dabīgās veģetācijas samērs. To var arī 
raksturot liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 216
George Lyon, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) „bioloģiski augstvērtīga 
lauksaimniecība” ir lauksaimniecības 
sistēmas, kuras ietver lauksaimnieciskas 
darbības un lauksaimniecības zemi un 
kuru raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās 
atbalstīs augstu bioloģiskās daudzveidības 
vai aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte un 
procentuālā ziņā liels dabīgās vai pa pusei 
dabīgās veģetācijas samērs. To var arī 
raksturot liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiski augstvērtīga lauksaimniecība ir ilgtspējīga lauksaimniecības sistēma, kura ir 
jāatzīst tās vērtības dēļ. Lauku attīstības un bioloģiskās daudzveidības politiskajām 
nostādnēm ir kopīgs mērķis — saglabāt bioloģiski augstvērtīgas sistēmas. Lai to efektīvi 
integrētu un atbalstītu kā transversālu tēmu lauku attīstības jomā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
bioloģiski augstvērtīgas lauksaimniecības definīcija tiktu iekļauta starp pārējām definīcijām, 
kas minētas regulā par lauku attīstību.

Grozījums Nr. 217
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) „bioloģiski augstvērtīga 
lauksaimniecība” ir lauksaimniecības 
sistēmas, kuras ietver lauksaimnieciskas 
darbības un lauksaimniecības zemi un 
kuru raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās 
atbalstīs augstu bioloģiskās daudzveidības 
vai aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte un 
procentuālā ziņā liels dabīgās vai pa pusei 
dabīgās veģetācijas samērs. To var arī 
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raksturot liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiski augstvērtīga lauksaimniecība ir ilgtspējīga lauksaimniecības sistēma, kura ir 
jāatzīst tās vērtības dēļ. Ir jāizveido tematiska apakšprogramma, lai nodrošinātu šīm 
sistēmām konsekventu atbalstu un aizsardzību.

Grozījums Nr. 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) “darījuma izmaksas”: izmaksas, kas 
saistītas ar saistībām, bet nav tieši 
attiecināmas uz to izpildi;

(l) “darījuma izmaksas”: izmaksas, kuras
saistītas ar saistībām un kuras netieši rada 
saistību izpilde;

Or. ro

Grozījums Nr. 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) “darījuma izmaksas”: izmaksas, kas 
saistītas ar saistībām, bet nav tieši 
attiecināmas uz to izpildi;

(l) “darījuma izmaksas”: izmaksas, kas 
saistītas ar saistībām, bet nav tieši 
attiecināmas uz to izpildi; tās var 
aprēķināt, pamatojoties uz standarta 
izmaksām;

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Maria do Céu Patrão Neves
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) “lauksaimniecība”: dzīvnieku, augu, 
sēnīšu un citu dzīvu organismu kontrolēta 
izmantošana, lai galvenokārt ražotu 
pārtikas produktus, kā arī šķiedras, 
biodegvielu un citus produktus, kurus 
izmanto ikdienā, tostarp mežsaimniecībā 
un lopkopībā;

Or. pt

Grozījums Nr. 221
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – lb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(lb) “ražošanas sistēma”: zemes un 
ražošanas resursu komplekss, kas tiek 
pārvaldīts kā kopums;

Or. pt

Grozījums Nr. 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) “lauksaimniecībā izmantojamā zeme” 
(turpmāk “LIZ”): lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 2009. gada 
30. novembra Regulas (EK) 
Nr. 1200/2009 nozīmē;

(m) “lauksaimniecības platība”: visa 
platība, ko aizņem aramzeme, ilggadīgie 
zālāji vai ilggadīgās kultūras, tostarp 
agromežsaimniecības kultūras;
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Or. fr

Grozījums Nr. 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) “aramzeme”: zeme, ko apstrādā 
kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas 
pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir 
atstāta papuvē, arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu, 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. pantu un 
Regulas (ES) Nr. […] [RDR] 29. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir 
siltumnīcas vai stacionārs vai 
pārvietojams segums;

Or. fr

Grozījums Nr. 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mb) “ilggadīgās kultūras”: kultūras, 
kuras neaudzē augsekā, nav ilggadīgie 
zālāji, attiecīgajā zemē aug piecus gadus 
vai ilgāk un dod ražu vairākas reizes, 
tostarp stādaudzētavas un īscirtmeta 
atvasāji;

Or. fr
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Grozījums Nr. 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – mc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mc) “ilggadīgie zālāji”: zeme, ko 
izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
ganībām piemērotas stiebrzāles vai citus 
lopbarības augus (zālaugus, krūmus 
un/vai kokus), un kas piecus gadus vai 
ilgāk nav iekļauta saimniecības augsekas 
sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 226
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – mc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mc) “ilggadīgie zālāji”: zeme, ko 
izmanto, lai audzētu dabīgi veidojušās 
(pašiesējušās) vai kultivētas (sētas) 
stiebrzāles vai citus lopbarības augus, un 
kas piecus gadus vai ilgāk nav iekļauta 
saimniecības augsekas sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – md apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(md) “stiebrzāles vai citi lopbarības augi”: 
visi augi, kas tradicionāli aug dabiski 
veidotās ganību platībās (zālaugi, krūmi 
un/vai koki) vai ko dalībvalstī parasti 
iekļauj ganībām vai pļavām paredzētos 
sēklu maisījumos (neatkarīgi no tā, vai tās 
izmanto lopu ganīšanai);

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – md apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(md) “stiebrzāles vai citi lopbarības augi”: 
visi augi, kas tradicionāli aug dabiski 
veidotās ganību platībās vai ko dalībvalstī 
parasti iekļauj ganībām vai pļavām 
paredzētos sēklu maisījumos (neatkarīgi 
no tā, vai tās izmanto lopu ganīšanai);

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – me apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(me) “agromežsaimniecība”: kurā koki 
un kultivēti vai ganību augi tiek audzēti 
kopā vai to pašu zemes gabalu malās;

Or. fr
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Grozījums Nr. 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) “nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi”: 
laikapstākļi, piemēram, sals, vētra un 
krusa, ledus, spēcīgs lietus vai ārkārtīgs 
sausums, ko var pielīdzināt dabas 
katastrofai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) “nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi”: 
laikapstākļi, piemēram, sals, vētra un 
krusa, ledus, spēcīgs lietus vai ārkārtīgs 
sausums, ko var pielīdzināt dabas 
katastrofai;

(o) “nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi”: 
laikapstākļi, piemēram, sals, vētra, cikloni,
krusa, ledus, spēcīgs lietus vai ārkārtīgs 
sausums, ko var pielīdzināt dabas 
katastrofai;

Or. it

Grozījums Nr. 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(r) “dabas katastrofa”: dabas izraisīts 
biotisks vai abiotisks notikums, kura 

(r) “dabas katastrofa”: dabas izraisīts 
biotisks vai abiotisks notikums, kura 
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rezultātā tiek ievērojami traucētas 
lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas un 
meža struktūras un kurš varētu nodarīt 
būtisku ekonomisku kaitējumu 
lauksaimniecības un meža nozarei;

rezultātā tiek ievērojami traucētas 
lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas un 
meža struktūras un kurš varētu nodarīt 
būtisku ekonomisku kaitējumu 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības
nozarei;

Or. ro

Grozījums Nr. 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kas nodarbojas ar tiešo 
pārdošanu, darbojas vietējos tirgos un 
kopienas atbalstītā lauksaimniecības 
nozarē un kas apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu holistisku pieeju īsas piegādes ķēdes attīstībai un tiešā veidā risinātu lauku 
kopienu vajadzības, definīcijā par īsām piegādes ķēdēm būtu jāiekļauj īpaša norāde uz tādiem 
tirdzniecības kanāliem kā tiešā pārdošana, vietējie tirgi un kopienas atbalstīta 
lauksaimniecība, kas ļauj lauksaimniekiem un ražotājiem tirgot augstas kvalitātes pārtikas 
produktus.

Grozījums Nr. 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kas nodarbojas ar tiešo 
pārdošanu, darbojas vietējos tirgos un 
kopienas atbalstītā lauksaimniecības 
nozarē un kas apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kas nodarbojas ar tiešo 
pārdošanu, darbojas vietējos tirgos un 
kopienas atbalstītā lauksaimniecības 
nozarē un kas apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits lauksaimnieku 
un citu ekonomikas dalībnieku, kuri 
apņēmušies sadarboties, attīstīt vietējo 
ekonomiku un uzturēt ciešas ģeogrāfiskās 
un sociālās attiecības starp ražotājiem un 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kam ir tieša saikne ar 
patērētājiem vai kas ir apņēmušies 
sadarboties, attīstīt vietējo ekonomiku un 
uzturēt ciešas ģeogrāfiskās un sociālās 
attiecības starp ražotājiem un patērētājiem;

Or. it

Grozījums Nr. 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kam ir tieša saikne ar 
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attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

patērētājiem vai kas ir apņēmušies 
sadarboties, attīstīt vietējo ekonomiku un 
uzturēt ciešas ģeogrāfiskās un sociālās 
attiecības starp ražotājiem un patērētājiem;

Or. it

Grozījums Nr. 239
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku, izmantojot 
vietējās attīstības stratēģiju, un uzturēt 
ciešas ģeogrāfiskās un sociālās attiecības 
starp ražotājiem un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem, pārstrādātājiem un 
patērētājiem;

Or. fr



AM\903101LV.doc 149/164 PE489.640v01-00

LV

Grozījums Nr. 241
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi 
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 35 gadu
vecumu, kam ir augsta līmeņa
profesionālās prasmes un kompetence un 
kas pirmo reizi dibina lauku saimniecību 
kā saimniecības vadītājs;

Or. de

Grozījums Nr. 242
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi 
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir vai vēl nav sasniedzis 
40 gadu vecumu, kam ir atbilstošas 
profesionālās prasmes un kompetence un 
kas ir saimniecības vadītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi 
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas ir 
saimniecības vadītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi 
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas ir 
saimniecības vadītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi 

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu un kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence;
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dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes, kompetence un/vai spēcīga vēlme 
nodarboties ar uzņēmējdarbību un kas 
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

Or. it

Grozījums Nr. 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu
vecumu, kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence un kas pirmo reizi 
dibina lauku saimniecību kā saimniecības 
vadītājs;

(u) “jaunais lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 40 gadu 
vecumu un pirmo reizi dibina lauku 
saimniecību kā saimniecības vadītājs, 
un/vai kam ir atbilstošas profesionālās 
prasmes un kompetence;

Or. it
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Grozījums Nr. 248
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) “lauksaimniece” ir sieviešu dzimuma 
fiziska persona, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecību atbilstoši Regulā (ES) 
Nr. DP/2012 minētajai definīcijai;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) “jauns lauksaimnieks”: 
lauksaimnieks, kam ir atbilstošas 
profesionālās prasmes un kompetence un 
pirmo reizi dibina lauku saimniecību kā 
saimniecības vadītājs;

Or. fr

Grozījums Nr. 250
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “lauksaimnieks”: aktīvs 
lauksaimnieks atbilstoši 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktam un 9. pantam 
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regulā, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “lauksaimnieks”: aktīvs 
lauksaimnieks atbilstoši 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktam un 9. pantam 
Regulā (ES) Nr. [..], ar ko izveido 
noteikumus par lauksaimniekiem 
paredzētiem tiešajiem maksājumiem, 
kurus veic saskaņā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “algots laukstrādnieks”: 
lauksaimnieka darbinieks, kuram ir 
pastāvīgs, pastāvīgs sezonas vai pagaidu 
līgums, kura darbība ir būtiska 
lauksaimniecībai un vērtību ķēdei un 
kura darba apstākļu stabilitātes, drošības 
un profesionalitātes uzlabošana būtu 
jāuzskata par prioritāru mērķi.
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Or. es

Grozījums Nr. 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xb) “lauksaimniece”: sieviete, kas veic 
šajā regulā definēto lauksaimniecisko 
darbību. 

Or. es

Pamatojums

Regulas priekšlikumā būtu jāiekļauj pasākumi, kas attiecas uz lauksaimniecībā nodarbinātām 
sievietēm.

Grozījums Nr. 254
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “ražotāju organizācijas”: 
organizācijas, kas minētas Regulā (ES) 
Nr. 281/2011, ar ko izveidoja vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju. 

Or. es

Grozījums Nr. 255
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xb) “ražotāju organizāciju asociācija”: 
asociācijas, kas minētas Regulā (ES) 
Nr. 281/2011, ar ko izveidoja vienotu 
lauksaimniecības tirgu kopīgu 
organizāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “ražotāju organizāciju asociācijas”: 
ražotāju organizāciju asociācijas, kā 
definēts regulas priekšlikuma par vienoto 
TKO 107. pantā.

Or. it

Grozījums Nr. 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xb) “lauksaimniecības pakalpojumu 
sniedzēji”: uzņēmēji lauksaimniecības 
mehānikas nozarē, kuri ir kvalificēti 
sniegt profesionālus lauksaimniecības 
pakalpojumus lauku apvidos un kuri par 
algu vai atlīdzību veic darbu, kas saistīts 
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ar laukaugiem, lopkopību vai valsts 
iestādēm piederošas meža zemes un zaļo 
zonu apsaimniekošanu, ja ir nepieciešams 
izmantot lielo lauksaimniecības tehniku 
un tehniski sarežģītu aprīkojumu un 
mehānismus.

Or. it

Grozījums Nr. 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xc) “lauksaimniecības pakalpojumi”: pēc 
publisku un privātu personu pasūtījuma 
izpildīts lauksaimniecības pakalpojumu 
sniedzēju darbs tādās jomās, kas ir 
saistītas ar laukaugiem, lopkopību un 
meža zemes un zaļo zonu 
apsaimniekošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 259
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “inovācija”: iniciatīvas un darbības, 
ko ar vai bez pētnieku un akadēmisko 
aprindu pārstāvju līdzdalības veic 
lauksaimnieki, lauksaimnieku grupas, 
lauku kopienas, NVO, lauku uzņēmumi 
vai publiskā un privātā sektora 



AM\903101LV.doc 157/164 PE489.640v01-00

LV

partnerības un kas veicina apmaiņu ar 
paraugpraksi un zinātību un tādu 
pētījumu un paņēmienu īstenošanu, kuri 
ļauj saimnieciskajā darbībā izmantot 
jaunus produktus un jaunus organizāciju 
veidus, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu, 
ilgtspējīgas prakses un ieņēmumu 
uzlabošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xb) “kopienas virzīta vietējā attīstība”: 
decentralizēta augšupēja pārvaldība un 
partnerība vietējā un apakšreģionālā 
līmenī, saskaņā ar kuru lauku 
ekonomikas dalībnieki tiek rosināti plānot 
un īstenot daudznozaru un platībatkarīgas 
vietējās attīstības stratēģijas, veicinot 
kopienas īpašumtiesības, spēju veidošanu 
un inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xc) “mazās saimniecības”: nelielas 
saimniekošanas vienības, tostarp daļējas 
noslodzes un daļēji naturālas 
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saimniecības, kuras apsaimnieko mazāk 
nekā 5 ha vai kuru apgrozījums 
nepārsniedz 25 % no vidējā saimniecību 
apgrozījuma dalībvalstī vai reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xd) “neķīmiskā lauksaimniecība”: 
alternatīvas kaitēkļu apkarošanas 
metodes, kuru pamatā ir tādi agronomiski 
paņēmieni, kas noteikti Direktīvas 
2009/128/EK III pielikuma 1. punktā, vai 
arī fiziskas, mehāniskas vai bioloģiskas 
kaitēkļu apkarošanas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xa) “neķīmiskas metodes”: alternatīvas 
pesticīdu izmantošanas, augu aizsardzības 
un kaitēkļu apkarošanas metodes, kuru 
pamatā ir tādi agronomiski paņēmieni, 
kas noteikti Direktīvas 2009/128/EK 
III pielikuma 1. punktā, vai arī fiziskas, 
mehāniskas vai bioloģiskas kaitēkļu 
apkarošanas metodes.

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xe) “uzlabota ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēma”: integrēta 
lauksaimniecības prakse, kuras pārsniedz 
savstarpējās atbilstības noteikumus 
(Regula ..xxx) un nepārtraukti tiek 
pilnveidotas, lai uzlabotu barības vielu 
ciklu, energoefektivitātes un atkritumu 
apjoma samazināšanas pārvaldību un 
saglabātu un palielinātu kultūru, 
dzīvnieku un savvaļas dzīvnieku 
daudzveidību saimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xf) “neilgtspējīgas lauksaimniecības 
sistēmas”: lauksaimniecības un 
lopkopības prakse, kas izmantotās 
lauksaimniecības sistēmas pamatbūtības 
dēļ vairākkārt pārkāpj pašreizējos 
savstarpējās atbilstības noteikumus (kā 
noteikts horizontālās regulas 
II pielikumā).

Or. en
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Pamatojums

Spēkā esošajos noteikumos par savstarpējo atbilstību ir iekļauti šādi aspekti: barības vielu 
cikla pārvaldība zemā līmenī un gruntsūdeņu piesārņojums (GEAC 1–3 un SMR 1a), 
pārpalikums saistībā ar pieejamo hektāru platību (GEAC 3a) un liela atkarība no ārējās 
enerģijas un barības vielu resursiem; bioloģiskā daudzveidība (SMR 2–3 un 3a) un pārtikas 
nekaitīgums (SMR 4–6).

Grozījums Nr. 266
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – xg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(xg) „bioloģiski augstvērtīga 
lauksaimniecība” ir lauksaimniecības 
sistēmas, kuras ietver lauksaimnieciskas 
darbības un lauksaimniecības zemi un 
kuru raksturojums ļauj sagaidīt, ka tās 
atbalstīs augstu bioloģiskās daudzveidības 
vai aizsargājamo sugu un dzīvotņu līmeni. 
Šīm sistēmām ir raksturīga zema 
lauksaimniecības intensitāte un 
procentuālā ziņā liels dabīgās vai pa pusei 
dabīgās veģetācijas samērs. To var arī 
raksturot liela zemsegas daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Definīcijas, kas noteiktas Regulas 
(ES) Nr. […] [par tiešajiem 
maksājumiem] 4. pantā, tiek izmantotas 
arī šīs Regulas nolūkiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 268
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz jaunā lauksaimnieka 
definīciju, kas dota 1. punkta 
u) apakšpunktā, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 90. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, kuros paredz nosacījumus, ar kuriem 
juridisku personu var uzskatīt par “jauno 
lauksaimnieku”, un arī nosaka
atvieglojuma periodu profesionālo prasmju 
apguvei.

2. Attiecībā uz jaunā lauksaimnieka 
definīciju, kas dota 1. punkta 
u) apakšpunktā, un mazo saimniecību 
definīciju, kas dota xc) apakšpunktā,
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 90. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, kuros paredz 
nosacījumus, ar kuriem juridisku personu 
var uzskatīt par “jauno lauksaimnieku” vai 
“mazo lauksaimnieku”, tostarp noteikt
atvieglojuma periodu profesionālo prasmju 
apguvei, ņemot vērā katras dalībvalsts 
īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku,
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, noturīgāku, novatoriskāku
un ekonomiski ilgtspējīgāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.
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Or. en

Grozījums Nr. 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku, kā arī konkurētspējīgāku, 
ražīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozari.

Or. de

Pamatojums

ELFLA mērķiem vajadzētu būt saskaņotiem ar stratēģijas „Eiropa 2020” izaugsmes mērķiem, 
un tālab būtu jāpiemin lauksaimniecības uzņēmumu konkurētspēja. Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība ir cieši saistītas nozares, tādēļ tās jāskata kopumā.

Grozījums Nr. 271
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
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politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku 
sociālekonomisko attīstību Savienības 
lauku apvidos.

Or. de

Grozījums Nr. 272
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku, novatoriskāku un ekonomiski 
ilgtspējīgāku Savienības lauksaimniecības 
nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
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politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozari, kam būtu jāpilda svarīga loma, 
Savienībā vienmēr ražojot Savienības 
iedzīvotājiem paredzētu labu pārtiku 
nepieciešamajā daudzumā.

Or. pt

Grozījums Nr. 274
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, kohēzijas 
politiku un kopējo zivsaimniecības 
politiku. Tā veicina teritorijas un vides ziņā 
līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, 
noturīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības nozari.

Saskaņā ar Eiropas lauku attīstības 
stratēģiju ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas 
(turpmāk “KLP”) instrumentus, un 
nodrošina saskaņotību un papildināmību 
ar kohēzijas politiku un kopējo 
zivsaimniecības politiku. Tā veicina 
teritorijas un vides ziņā līdzsvarotāku, 
klimatam labvēlīgāku, noturīgāku un 
novatoriskāku Savienības lauksaimniecības 
nozari.

Or. fr


