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Grozījums Nr. 111
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
-

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Brīvā un uz tirgu orientētā Eiropā lauksaimniekiem un patērētājiem būtu labāk, ja 
lauksaimniecība nebūtu atkarīga no„Lielā brāļa”. Diemžēl Komisija savā priekšlikumā nav 
paredzējusi virzību uz šo mērķi un subsīdiju sistemātisku atcelšanu. Tieši pretēji —
pašreizējās struktūras tiek paplašināta un palielinās birokrātija, radot pieteikumu 
iesniedzējiem un dalībvalstīm lielākus izdevumus.

Grozījums Nr. 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “KLP 2020. gada 
perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās 
ar pārtiku, dabas resursiem un 
teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas”11 ir izklāstītas kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
iespējamās problēmas, uzdevumi un 
virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo 
paziņojumu notikušās debates, KLP 
reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 
1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi 
KLP svarīgākie instrumenti, tostarp 

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “KLP 2020. gada 
perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās 
ar pārtiku, dabas resursiem un 
teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas”11 ir izklāstītas kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
iespējamās problēmas, uzdevumi un 
virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo 
paziņojumu notikušās pārrunas, KLP 
reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 
1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi 
KLP svarīgākie instrumenti, tostarp 
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Padomes 2009. gada 19. janvāra 
Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz 
kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas 
(EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, 
(EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003. Ņemot vērā reformas 
darbības jomu, ir lietderīgi atcelt 
Regulu (EK) Nr. 73/2009 un aizstāt to ar 
jaunu tekstu. Turklāt reformai būtu pēc 
iespējas jāracionalizē un jāvienkāršo 
noteikumi.

Padomes 2009. gada 19. janvāra 
Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz 
kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas 
(EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, 
(EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003. Reformai būtu 
jāracionalizē un jāvienkāršo noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “KLP 2020. gada 
perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās 
ar pārtiku, dabas resursiem un 
teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas” ir izklāstītas kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
iespējamās problēmas, uzdevumi un 
virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo 
paziņojumu notikušās debates, KLP 
reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 
1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi 
KLP svarīgākie instrumenti, tostarp 
Padomes 2009. gada 19. janvāra 
Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz 
kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas 

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “KLP 2020. gada 
perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās 
ar pārtiku, dabas resursiem un 
teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas” ir izklāstītas kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
iespējamās problēmas, uzdevumi un 
virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo 
paziņojumu notikušās pārrunas, KLP 
reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 
1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi 
KLP svarīgākie instrumenti, tostarp 
Padomes 2009. gada 19. janvāra 
Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz 
kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas 
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(EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, 
(EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003. Ņemot vērā reformas 
darbības jomu, ir lietderīgi atcelt 
Regulu (EK) Nr. 73/2009 un aizstāt to ar 
jaunu tekstu. Turklāt reformai būtu pēc 
iespējas jāracionalizē un jāvienkāršo 
noteikumi.

(EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006 un
(EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003. Ņemot vērā reformas 
darbības jomu, ir lietderīgi atcelt 
Regulu (EK) Nr. 73/2009 un aizstāt to ar 
jaunu tekstu. Turklāt reformai būtu 
jāracionalizē un jāvienkāršo noteikumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 114
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir nepieciešama spēcīga KLP, kuru 
atbalstītu laika periodam no 2007. līdz 
2013. gadam paredzētais budžets, kas 
vajadzīgs, lai panāktu patiesu izaugsmi un 
lai Eiropas Savienība vienmēr varētu 
ražot dažādus augsti kvalitatīvus pārtikas 
produktus nepieciešamajā daudzumā un 
veicināt nodarbinātību, saglabāt un veidot 
vides preces, cīnīties pret klimata 
pārmaiņām un pārvaldīt teritoriju. Tādēļ 
KLP būtu jāpamatojas uz 
lauksaimniekiem, citām ieinteresētām 
personām un visiem iedzīvotājiem viegli 
saprotamiem noteikumiem, tādējādi 
nodrošinot īstenošanas pārredzamību un 
uzraudzību un samazinot tirgus 
dalībnieku un administratoru izmaksas.

Or. pt

Grozījums Nr. 115
Vicky Ford

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

(2a) Jāņem vērā, ka kopējā 
lauksaimniecības politika ir pretrunā ar 
vienotā tirgus principiem un principu par 
līdzvērtīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanu visiem tirgus dalībniekiem 
visā Eiropas Savienībā un pasaules tirgos. 
Tā neatbilst ES konkurences 
noteikumiem un noteikumiem par valsts 
atbalstu, kuri jāievēro citās nozarēs. Tādēļ 
būtu ievērojami jāsamazina KLP tēriņi 
tiešajiem maksājumiem un tirgus 
pārvaldības instrumentiem un būtu 
jāpārtrauc piemērot valsts atbalsta un 
konkurences noteikumu izņēmumi, 
tādējādi ļaujot Eiropas lauksaimniekiem 
brīvi konkurēt gan ES, gan pasaules 
tirgos.

Or. en

Pamatojums

Valsts subsīdijas nevajadzētu piešķirt mazāk produktīvu saimniecību atbalstam, lai nekaitētu 
produktīvākām saimniecībām.

Grozījums Nr. 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Jāņem vērā, ka kopējā 
lauksaimniecības politika ir pretrunā ar 
vienotā tirgus principiem un principu par 
līdzvērtīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanu visiem tirgus dalībniekiem 
visā Eiropas Savienībā. Tā neatbilst ES 
konkurences noteikumiem un 
noteikumiem par valsts atbalstu, kuri 
jāievēro citās nozarēs. Tādēļ būtu 
ievērojami jāsamazina KLP tēriņi 
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tiešajiem maksājumiem un tirgus 
pārvaldības instrumentiem un būtu 
jāpārtrauc piemērot valsts atbalsta un 
konkurences noteikumu izņēmumi. Lai 
tiktu ievēroti vienotā tirgus principi, 
lauksaimniecībai paredzētais publiskais 
finansējums būtu jāizmanto tikai un 
vienīgi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai, ļaujot Eiropas 
lauksaimniekiem brīvi konkurēt ES un 
pasaules tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs regulas īstenošanai būtu jāatbilst 
Savienības politikas programmā par 
pārtikas nodrošinājumu 
(COM(2010)0127) noteiktajiem attīstības 
sadarbības mērķiem, un īpaša uzmanība
jāpievērš tam, lai KLP pasākumu 
izvēršana neapdraudētu jaunattīstības 
valstu pārtikas ražošanas jaudu un 
ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku un šo 
valstu iedzīvotāju spējas nodrošināt sevi 
ar uzturu, un vienlaikus jāievēro Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
208. pantā noteiktais pienākums 
nodrošināt attīstības politikas 
saskaņotību.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Åsa Westlund
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Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs regulas īstenošanai būtu jāatbilst 
Savienības politikas programmā par 
pārtikas nodrošinājumu 
(COM(2010)0127) noteiktajiem attīstības 
sadarbības mērķiem, un īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai KLP pasākumu 
izvēršana neapdraudētu jaunattīstības 
valstu pārtikas ražošanas jaudu un 
ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku un šo 
valstu iedzīvotāju spējas nodrošināt sevi 
ar uzturu, un vienlaikus jāievēro Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
208. pantā noteiktais pienākums 
nodrošināt attīstības politikas 
saskaņotību.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
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lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā 
novērtējami un apstiprināmi lēmumi 
saistībā ar brīvprātīgu saistīto atbalstu;
pieņemt noteikumus par atļauju 
piešķiršanas procedūru un ražotājiem 
nosūtāmiem paziņojumiem, kas saistīti ar 
atļauju izmantot zemi un šķirnes 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
mērķiem; paredzēt noteikumus par to, kā 
aprēķināms kultūratkarīgā maksājuma par 
kokvilnu samazinājums; pieņemt 
noteikumus par vispārējām paziņošanas 
prasībām. 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.

lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem; 
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto 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.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
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maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem;
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. 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.

maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; paredzēt 
noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto 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.

Or. en

Grozījums Nr. 121
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem;
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. 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.

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; paredzēt 
noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu;  pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 
un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem; 
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā brīvprātīgā
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt jaunajiem lauksaimniekiem 
paredzētā brīvprātīgā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt brīvprātīga 
saistītā atbalsta maksājuma gada 
maksimālo apjomu; pieņemt noteikumus 
par procedūru, kā novērtējami un 
apstiprināmi lēmumi saistībā ar brīvprātīgu 
saistīto atbalstu;  pieņemt noteikumus par 
procedūru, kā novērtējami un apstiprināmi 
lēmumi saistībā ar brīvprātīgu saistīto 
atbalstu; pieņemt noteikumus par atļauju 
piešķiršanas procedūru un ražotājiem 
nosūtāmiem paziņojumiem, kas saistīti ar 
atļauju izmantot zemi un šķirnes 
kultūratkarīgā pagaidu maksājuma par 
kokvilnu mērķiem; paredzēt noteikumus 
par to, kā aprēķināms kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu samazinājums; 
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vispārējām paziņošanas prasībām. 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.

pieņemt noteikumus par vispārējām 
paziņošanas prasībām. Šīs pilnvaras būtu 
jāizmanto 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.

Or. de

Grozījums Nr. 123
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētā maksājuma 
gada maksimālo apjomu; noteikt 
brīvprātīga saistītā atbalsta maksājuma 
gada maksimālo apjomu; pieņemt 
noteikumus par procedūru, kā novērtējami 

(5) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai un novērstu 
lauksaimnieku negodīgu konkurenci vai 
diskriminēšanu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt valstu gada 
maksimālo apjomu attiecībā uz pamata 
maksājuma shēmu; pieņemt noteikumus 
par maksājumtiesību piešķiršanas 
pieteikumiem; pieņemt pasākumus 
neaktivizēto maksājumtiesību ieskaitīšanai 
atpakaļ valsts rezervē; pieņemt prasības, 
kas saistītas ar maksājumtiesību nodošanas 
paziņošanu valsts iestādēm un termiņiem, 
kādos šāda paziņošana jāveic; noteikt par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētā 
maksājuma gada maksimālo apjomu; 
noteikt apgabaliem, kuros ir dabas 
ierobežojumi, paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunajiem 
dalībniekiem paredzētā maksājuma gada 
maksimālo apjomu; noteikt brīvprātīga 
saistītā atbalsta maksājuma gada 
maksimālo apjomu; pieņemt noteikumus 
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un apstiprināmi lēmumi saistībā ar 
brīvprātīgu saistīto atbalstu; pieņemt 
noteikumus par atļauju piešķiršanas 
procedūru un ražotājiem nosūtāmiem 
paziņojumiem, kas saistīti ar atļauju 
izmantot zemi un šķirnes kultūratkarīgā 
maksājuma par kokvilnu mērķiem; 
paredzēt noteikumus par to, kā aprēķināms 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
samazinājums; pieņemt noteikumus par 
vispārējām paziņošanas prasībām. 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.

par procedūru, kā novērtējami un 
apstiprināmi lēmumi saistībā ar brīvprātīgu 
saistīto atbalstu; pieņemt noteikumus par 
atļauju piešķiršanas procedūru un 
ražotājiem nosūtāmiem paziņojumiem, kas 
saistīti ar atļauju izmantot zemi un šķirnes 
kultūratkarīgā maksājuma par kokvilnu 
mērķiem; paredzēt noteikumus par to, kā 
aprēķināms kultūratkarīgā maksājuma par 
kokvilnu samazinājums; pieņemt 
noteikumus par vispārējām paziņošanas 
prasībām. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Uzlabotas ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas būtu jāuzskata 
par paraugu, proti, par pamatsistēmām un 
nākotnē sasniedzamiem mērķiem 
vajadzētu kļūt tām lauksaimniecības 
sistēmām, kuru prakse pārsniedz Regulā 
(ES) Nr. ...[HZR] ietvertos 
pamatnoteikumus par savstarpējo 
atbilstību un kuras nepārtraukti tiek 
pilnveidotas, lai uzlabotu barības vielu, 
ūdens ciklu un enerģijas plūsmu 
pārvaldību nolūkā samazināt kaitējumu
videi un neatjaunīgās enerģijas resursu 
nelietderīgu izmantošanu un saglabāt 
augstā līmenī kultūraugu, dzīvnieku un 
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dabas daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) No KLP atbalsta būtu jāizslēdz 
neilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas, 
proti, tāda lauksaimnieciskās 
saimniekošanas un dzīvnieku audzēšanas 
prakse, ar ko sistemātiski nopietni pārkāpj 
savstarpējās atbilstības noteikumus vides 
jomā, kā arī sabiedrības, dzīvnieku un 
augu veselības jomā, jo nav atbilstoša 
barības vielu pārvaldības plāna un rodas 
ūdens piesārņojums, ir pārāk liels 
ganāmpulka blīvums pieejamajos 
hektāros un liela atkarība no ārējas 
enerģijas, biocīdu, antibiotiku, ūdens un 
barības vielu ieguldījuma.

Or. en

Pamatojums

Kopienas atbalsts nebūtu jāpiešķir tādām sistēmām, kas tik tiešām nav ilgtspējīgas un rada 
papildu netiešas izmaksas sabiedrībai un KLP vai ES budžetam. Atsaucei skatīt:„Savstarpēja 
atbilstība”, kā noteikts Regulas (ES) Nr. ...[HZR] VI sadaļā un II pielikumā.

Grozījums Nr. 126
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji 
piemērojami īstenošanas akti, ja to mērķis 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
ar ārkārtas pārvaldības pasākumiem, ir 
risināt steidzamas un neparedzētas 
problēmas, kas radušās vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, un ja ir nenovēršami steidzami 
iemesli to darīt.

(6) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji 
piemērojami deleģēti akti, ja to mērķis 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
ar ārkārtas pārvaldības pasākumiem, ir 
risināt steidzamas un neparedzētas 
problēmas, kas radušās vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, un ja ir nenovēršami steidzami 
iemesli to darīt.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus 
par atbalsta shēmām, kas varētu tikt 
pieņemti pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai grozītu šajā regulā 
iekļauto atbalsta shēmu sarakstu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tā kā darbības joma ir šīs regulas galvenais elements, jebkādas izmaiņas jāveic, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 128
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus 
par atbalsta shēmām, kas varētu tikt 
pieņemti pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai grozītu šajā regulā 
iekļauto atbalsta shēmu sarakstu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Darbības joma ir šīs regulas galvenais elements, un izmaiņas attiecībā uz to būtu jāveic tikai 
ar pamatakta palīdzību.

Grozījums Nr. 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā jaunus tiesību aktus 
par atbalsta shēmām, kas varētu tikt 
pieņemti pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai grozītu šajā regulā 
iekļauto atbalsta shēmu sarakstu.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu kritērijus, ar 
kuriem nosaka stiebrzāļu un citu 
lopbarības zālaugu pārsvaru ilggadīgajos 
zālājos. Ar šo regulu izveido pamatsistēmu, 
ar kuru saskaņā dalībvalstis nosaka gan
veicamo darbību minimumu platībās, kas 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, gan 
kritērijus, kas lauksaimniekiem jāievēro, 
lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši 
pienākumu uzturēt lauksaimniecības zemi 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ierosinātajām izmaiņām 4. pantā.

Grozījums Nr. 131
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu kritērijus, ar 
kuriem nosaka stiebrzāļu un citu 
lopbarības zālaugu pārsvaru ilggadīgajos 
zālājos. Ar šo regulu izveido pamatsistēmu, 
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dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

ar kuru saskaņā dalībvalstis nosaka gan
veicamo darbību minimumu platībās, kas 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai un
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, gan 
kritērijus, kas lauksaimniekiem jāievēro, 
lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši 
pienākumu uzturēt lauksaimniecības zemi
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī.

Or. es

Pamatojums

Būtiskākie jautājumi būtu jāreglamentē, izmantojot pamataktus, nevis Komisijas deleģētos 
aktus.

Grozījums Nr. 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu kritērijus, ar 
kuriem nosaka stiebrzāļu un citu 
lopbarības zālaugu pārsvaru ilggadīgajos 
zālājos. Ar šo regulu izveido pamatsistēmu, 
ar kuru saskaņā dalībvalstis nosaka gan
veicamo darbību minimumu platībās, kas 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, gan 
kritērijus, kas lauksaimniekiem jāievēro, 
lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši 
pienākumu uzturēt lauksaimniecības zemi 
noganīšanai vai kultūru audzēšanai 
piemērotā stāvoklī.
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citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

Or. es

Grozījums Nr. 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus 
elementus un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai izveidotu pamatsistēmu, 
ar kuru saskaņā dalībvalstis nosaka 
veicamo darbību minimumu platībās, kas 
tiek dabiski uzturētas noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, 
kā arī noteiktu kritērijus, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, lai tiktu 
uzskatīts, ka viņi ir izpildījuši pienākumu 
uzturēt lauksaimniecības zemi, proti, 
platību, ko aizņem aramzeme, ilggadīgie 
zālāji un ganības vai ilggadīgie stādījumi,
noganīšanai vai kultūraugu audzēšanai 
piemērotā stāvoklī.

Or. it

Grozījums Nr. 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, ar kuru saskaņā
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūraugu 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi, proti, platību, ko 
aizņem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 
ilggadīgie stādījumi, noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, ar kuru saskaņā
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūraugu 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
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noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi, proti, platību, ko 
aizņem aramzeme, pastāvīgās ganības vai 
ilggadīgie stādījumi, noganīšanai vai 
kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, kuras ietvaros
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos.

(9) Lai ņemtu vērā īpašus jaunus elementus 
un lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu jaunas 
definīcijas, kas saistītas ar piekļuvi 
atbalstam saskaņā ar šo regulu, lai 
izveidotu pamatsistēmu, ar kuru saskaņā
dalībvalstis nosaka veicamo darbību 
minimumu platībās, kas tiek dabiski 
uzturētas noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai piemērotā stāvoklī, kā arī 
noteiktu kritērijus, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, lai tiktu uzskatīts, ka viņi ir 
izpildījuši pienākumu uzturēt 
lauksaimniecības zemi noganīšanai vai 
kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, un 
kritērijus, ar kuriem nosaka stiebrzāļu un 
citu lopbarības zālaugu pārsvaru 
ilggadīgajos zālājos un ganībās un 
ilggadīgajos stādījumos.

Or. en



AM\905018LV.doc PE491.238v01-0023/166 AM\

LV

Grozījums Nr. 137
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansēšanai izmantotās summas 
nepārsniedz gada maksimālos apjomus, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
16. panta 1. punktā, arī turpmāk katru 
kalendāro gadu būtu jāveic tiešā atbalsta 
apmēra korekcijas. Tiešo maksājumu 
korekcijas būtu jāpiemēro tikai 
lauksaimniekiem piešķiramajiem 
maksājumiem, kas attiecīgajā kalendārajā 
gadā pārsniedz EUR 5000. Ņemot vērā 
lauksaimniekiem paredzētu tiešo 
maksājumu apmēru Bulgārijā un Rumānijā, 
kas izriet no pakāpeniskās ieviešanas 
mehānisma piemērošanas visiem minētajās 
dalībvalstīs piešķirtajiem tiešajiem 
maksājumiem, šis finanšu disciplīnas 
instruments minētajās dalībvalstīs būtu 
jāpiemēro tikai no 2016. gada 1. janvāra.

(11) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansēšanai izmantotās summas 
nepārsniedz gada maksimālos apjomus, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
16. panta 1. punktā, arī turpmāk katru 
kalendāro gadu būtu jāveic tiešā atbalsta 
apmēra korekcijas. Ņemot vērā 
lauksaimniekiem paredzētu tiešo 
maksājumu apmēru Bulgārijā un Rumānijā, 
kas izriet no pakāpeniskās ieviešanas 
mehānisma piemērošanas visiem minētajās 
dalībvalstīs piešķirtajiem tiešajiem 
maksājumiem, šis finanšu disciplīnas 
instruments minētajās dalībvalstīs būtu 
jāpiemēro tikai no 2016. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansēšanai izmantotās summas 
nepārsniedz gada maksimālos apjomus, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
16. panta 1. punktā, arī turpmāk katru 
kalendāro gadu būtu jāveic tiešā atbalsta 
apmēra korekcijas. Tiešo maksājumu 

(11) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansēšanai izmantotās summas 
nepārsniedz gada maksimālos apjomus, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 
16. panta 1. punktā, arī turpmāk katru 
kalendāro gadu būtu jāveic tiešā atbalsta 
apmēra korekcijas. Tiešo maksājumu 
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korekcijas būtu jāpiemēro tikai 
lauksaimniekiem piešķiramajiem 
maksājumiem, kas attiecīgajā kalendārajā 
gadā pārsniedz EUR 5000. Ņemot vērā 
lauksaimniekiem paredzētu tiešo 
maksājumu apmēru Bulgārijā un 
Rumānijā, kas izriet no pakāpeniskās 
ieviešanas mehānisma piemērošanas 
visiem minētajās dalībvalstīs piešķirtajiem 
tiešajiem maksājumiem, šis finanšu 
disciplīnas instruments minētajās 
dalībvalstīs būtu jāpiemēro tikai no 
2016. gada 1. janvāra.

korekcijas būtu jāpiemēro tikai 
lauksaimniekiem piešķiramajiem 
maksājumiem, kas attiecīgajā kalendārajā 
gadā pārsniedz EUR 5000.

Or. bg

Grozījums Nr. 139
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu,
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts fiziskām un juridiskām 
personām, kuru uzņēmējdarbības mērķis 
nav vai tikai nelielā mērā ir 
lauksaimnieciskās darbības veikšana. Lai 
nodrošinātu atbalsta mērķtiecīgāku 
piešķiršanu un iespējami precīzāk ņemtu 
vērā valstu apstākļus, ir svarīgi jēdziena 
“aktīvs lauksaimnieks” definēšanu uzticēt 
dalībvalstīm. Tādējādi tām jāatturas no 
tiešo maksājumu piešķiršanas tādām 
struktūrām kā pārvadājumu 
uzņēmumiem, lidostām, nekustamā 
īpašuma uzņēmumiem, sporta laukumu 
apsaimniekotājiem, kempingu 
apsaimniekotājiem un kalnrūpniecības 
uzņēmumiem, izņemot gadījumus, kad šie 
uzņēmumi var pierādīt atbilstību termina 
“aktīvs lauksaimnieks” definīcijā 
noteiktajiem kritērijiem. Taču 
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dalībvalstīm būtu jālemj par to, vai šīs 
struktūras var saņemt tiešos maksājumus, 
un tādēļ iepriekš minētās struktūras nevar 
izslēgt no pašlaik ES veikto tiešo 
maksājumu saņēmēju loka. Mazāki 
nepilna laika lauksaimnieki tiešā veidā 
palīdz uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā 
iemesla dēļ viņiem nevajadzētu liegt 
iespēju saņemt tiešos maksājumus, tādējādi 
saglabājot lauksaimnieciskās darbības 
daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu — šā 
iemesla dēļ viņiem nevajadzētu liegt 
iespēju saņemt tiešos maksājumus, kas ir 
nozīmīgs papildu ienākumu avots, jo īpaši 
apgabalos, kur ir nelabvēlīgi dabas 
apstākļi, un kam ir liela nozīme ģimenes 
ienākumu ilgtspējas un ekonomiskās un 
sociālās struktūras nodrošināšanā šajos 
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reģionos.

Or. pt

Grozījums Nr. 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem, un/vai kuru zeme nav 
tikusi izmantota lauksaimnieciskās 
darbības vajadzībām. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām un/vai saistībā ar 
šādu zemi. Mazāki nepilna laika
lauksaimnieki tiešā veidā palīdz uzturēt 
lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla dēļ 
viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 142
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, 
dalībvalstīm būtu jāatturas no tiešo 
maksājumu piešķiršanas šādām fiziskām 
un juridiskām personām. Mazāki nepilna 
laika lauksaimnieki tiešā veidā palīdz 
uzturēt lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla 
dēļ viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

(13) Pieredze dažādu lauksaimniekiem 
paredzētu atbalsta shēmu piemērošanā 
liecina, ka vairākos gadījumos atbalsts tika 
piešķirts saņēmējiem, kuru 
uzņēmējdarbības mērķis nav vai tikai 
nelielā mērā ir lauksaimnieciskās darbības 
veikšana, piemēram, lidostām, dzelzceļa 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma 
uzņēmumiem un sporta laukumu 
apsaimniekotājiem. Lai nodrošinātu 
atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu, būtu 
jādod dalībvalstīm iespēja izslēgt tiešo 
maksājumu piešķiršanu šādām fiziskām un 
juridiskām personām. Mazāki nepilna laika 
lauksaimnieki tiešā veidā palīdz uzturēt 
lauku apvidu dzīvīgumu, šā iemesla dēļ 
viņiem nevajadzētu liegt iespēju saņemt 
tiešos maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Tiešie maksājumi būtu jāparedz 
tikai tiem dažādu lielumu un nozaru 
saimniecību īpašniekiem un jaunajiem 
dalībniekiem, kuri aktīvi ražo pārtiku un 
citus lauksaimniecības produktus vai/un 
sekmē dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu. Ieguldītāji, kas iegādājas 
zemi, vai uzņēmumi, kas nav aktīvi 
iesaistījušies lauksaimnieciskajā ražošanā 
vai dabas resursu apsaimniekošanā, tiek 
izslēgti no tiešo maksājumu saņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Komisijas Regula (EK) 
Nr. 1120/2009 ļauj dalībvalstīm noteikt 
kritērijus, lai izlemtu, vai saimniecības 
īpašumā esošo lauksaimniecības platību 
var uzskatīt par tādu, kas tiek izmantota 
galvenokārt lauksaimnieciskās darbības 
vajadzībām. Lai turpinātu uzlabot tiešo 
maksājumu mērķu noteikšanu, būtu 
jānostiprina un jāpaplašina juridiskais 
pamats, kuru dalībvalstis un reģioni var 
izmantot, lai no tiešajiem maksājumiem 
izslēgtu noteiktas platības, kurās netiek 
veikta lauksaimnieciskā darbība. Papildus 
tādiem kritērijiem kā ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību intensitāte, veids, 
ilgums un laiks, dalībvalstīm un 
reģioniem vajadzētu būt arī iespējai izslēgt 
tādas platības, kuras ir ar 
lauksaimniecisko darbību nesaistītas 
infrastruktūras daļa vai kurām ir ar 
lauksaimniecisko darbību nesaistīta 
funkcija.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu pārmērīgu 
administratīvo slogu, kādu rada mazu 

svītrots
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maksājuma summu pārvaldība, 
dalībvalstīm vispār būtu jāatturas piešķirt 
tiešos maksājumus, ja maksājums būtu 
mazāks par EUR 100 vai saimniecības 
atbalsttiesīgā platība, par kuru ir 
pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par vienu 
hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras 
ir ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību 
struktūras, tomēr būtu jāatļauj 
dalībvalstīm piemērot minimālās 
robežvērtības, kas atspoguļo to īpašo 
situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par 
to, vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu 
piešķirt lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi 
ir atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa 
beigās piešķiramajām galīgajām 
summām.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 300 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
diviem hektāriem. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

Or. es

Grozījums Nr. 147
Mariya Gabriel
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi 
ir atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa 
beigās piešķiramajām galīgajām 
summām.

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa.

Or. bg



AM\905018LV.doc PE491.238v01-0032/166 AM\

LV

Grozījums Nr. 148
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm vispār būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

(14) Lai novērstu pārmērīgu administratīvo 
slogu, kādu rada mazu maksājuma summu 
pārvaldība, dalībvalstīm parasti būtu 
jāatturas piešķirt tiešos maksājumus, ja 
maksājums būtu mazāks par EUR 100 vai 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par kuru 
ir pieprasīts atbalsts, būtu mazāka par 
vienu hektāru. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir 
ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās saimniecību struktūras, 
tomēr būtu jāatļauj dalībvalstīm piemērot 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo to 
īpašo situāciju. Tā kā tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās ir ļoti 
specifiska saimniecību struktūra, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja lemt par to, 
vai kāda minimālā robežvērtība būtu 
jāpiemēro minētajos reģionos. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja izvēlēties 
ieviest vienu no diviem minimālās 
robežvērtības veidiem, ņemot vērā to 
lauksaimniecības sektoru struktūras 
īpatnības. Tā kā maksājumu varētu piešķirt 
lauksaimniekiem ar tā sauktajām 
“bezzemes” saimniecībām, uz hektāru 
skaita balstītas robežvērtības piemērošana 
nebūtu efektīva. Tāpēc šādiem 
lauksaimniekiem būtu jāpiemēro ar 
atbalstu saistīta minimālā summa. Lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem, kuru tiešie maksājumi ir 
atkarīgi no pakāpeniskas ieviešanas 
Bulgārijā un Rumānijā, minimālā 
robežvērtība būtu jānosaka, pamatojoties 
uz pakāpeniskās ieviešanas procesa beigās 
piešķiramajām galīgajām summām.

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Mazajiem lauksaimniekiem 
paredzētajā jaunajā īpašajā shēmā ir 
atzīta svarīgā loma, kāda ir vairāk nekā 
divām trešdaļām Eiropas pārtikas 
ražotāju, kuri strādā nepilnu darba laiku 
vai strādā daļēji naturālās un naturālās 
saimniecībās. Maza mēroga 
lauksaimniecība nav ne trūkums, ne 
izzūdošs Eiropas lauksaimniecības 
modelis; tā ir dzīves realitāte daudzās 
Eiropas dalībvalstīs un papildina lauku 
ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. 
Tādēļ dalībvalstis nodrošina konstruktīvu 
ieguldījumu, lai skaidri definētu, kas 
katrā attiecīgajā valstī ir šie mazie 
lauksaimnieki un kas viņiem ir 
nepieciešams, lai ar KLP atbalstu gūtu 
taisnīgus ienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav 

svītrots
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vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 
sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina 
lielu skaitu strādājošo. Minētos 
maksimālos apjomus nevajadzētu 
piemērot maksājumiem, ko piešķir par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 
nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums ir šķērslis lielākai konkurētspējai, jo tas sekmē lauku saimniecību 
struktūru sadalīšanu, kas liecina par to, ka strukturāla paplašināšanās nav vēlama un ka 
nenovēršami tiks radīta negatīva ietekme uz darbaspēka produktivitāti. Tas skartu arī 
dažādas labdarības iestādes, jo tas ir ienākumu atbalsta instruments, kura mērķis nav 
pienācīgi noteikts, ņemot vērā vajadzības. Turklāt tas radītu papildu administratīvo slogu un 
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radītu problēmas saistībā ar principu par vienlīdzīgu attieksmi pret saņēmējiem.

Grozījums Nr. 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 
sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina 
lielu skaitu strādājošo. Minētos 
maksimālos apjomus nevajadzētu 
piemērot maksājumiem, ko piešķir par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 

svītrots
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nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 152
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 
sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina 
lielu skaitu strādājošo. Minētos 
maksimālos apjomus nevajadzētu 
piemērot maksājumiem, ko piešķir par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 

svītrots
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prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 
nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 

svītrots
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sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina 
lielu skaitu strādājošo. Minētos 
maksimālos apjomus nevajadzētu 
piemērot maksājumiem, ko piešķir par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 
nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 

svītrots
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atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 
sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina 
lielu skaitu strādājošo. Minētos 
maksimālos apjomus nevajadzētu 
piemērot maksājumiem, ko piešķir par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 
nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 
sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina 
lielu skaitu strādājošo. Minētos 
maksimālos apjomus nevajadzētu 
piemērot maksājumiem, ko piešķir par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 
nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo
galvenokārt tas, ka maksājumi tiek 
piešķirti atkarībā no saimniecības 
lieluma. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem ne vienmēr ir 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ierobežotais ienākumu atbalsta mērķis. 
Tomēr visai viņu atbalsttiesīgajai zemei ir 
jāatbilst noteikumiem par savstarpēju 
atbilstību un attiecīgajiem vides 
noteikumiem un lielākas saimniecības 
parasti sniedz lielāku ieguldījumu, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi par pārtikas 
nodrošinājumu. Turklāt bieži vien tās 
iesaistās inovācijā, kas nepieciešama, lai 
panāktu uzlabojumus gan saistībā ar 
pārtikas nodrošinājumu, gan ilgtspēju.
Tādēļ nav pareizi samazināt atbalstu 
šādām saimniecībām. Samazinot 
maksājumus lielākām saimniecībām, būtu 
jāņem vērā to aktīva iesaistīšanās 
inovācijā vai tādos agrovides pasākumos, 
kuri var veicināt mērķu sasniegšanu gan 
pārtikas nodrošinājuma, gan vides jomā. 
Jebkādus maksājumu samazinājumus
nevajadzētu izmantot par labu mazāk 
produktīvu saimniecību atbalstam, lai 
nekaitētu produktīvākām saimniecībām. 
Visiem līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju 
vai agrovides shēmas, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes […] Regulu (ES) 
Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) [RDR].
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Or. en

Grozījums Nr. 156
James Nicholson

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju 
tiek piešķirtas nesamērīgi lielas 
maksājumu summas. Apjomradītu 
ietaupījumu dēļ lielākiem saņēmējiem nav
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ienākumu atbalsta mērķis. Turklāt 
pielāgošanās spējas ļauj lielākiem 
saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta 
apjomu pakāpeniski samazina un 
visbeidzot nosaka nepārsniedzamo 
summu, lai uzlabotu maksājumu 
sadalījumu lauksaimniekiem. Tomēr šādā 
sistēmā būtu jāņem vērā algotā darbaspēka 
izmantošanas intensitāte, lai nepieļautu 
nesamērīgu ietekmi uz lielām lauku 
saimniecībām, kuras nodarbina lielu skaitu 
strādājošo. Minētos maksimālos apjomus 
nevajadzētu piemērot maksājumiem, ko 
piešķir par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to 
nepārsniedzamo summu, būtu jāpaliek 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo 
galvenokārt tas, ka maksājumi tiek 
piešķirti atkarībā no saimniecības 
lieluma. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem ne vienmēr ir 
vajadzīgs tāda paša apjoma individuālais 
atbalsts, lai tiktu efektīvi sasniegts 
ierobežotais ienākumu atbalsta mērķis. 
Tomēr visai viņu atbalsttiesīgajai zemei ir 
jāatbilst noteikumiem par savstarpēju 
atbilstību un attiecīgajiem vides 
noteikumiem un lielākas saimniecības 
parasti sniedz lielāku ieguldījumu, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi par pārtikas 
nodrošinājumu. Tādēļ ir taisnīgi turpināt 
pašreizējo atbalsta progresīvās 
samazināšanas sistēmu, izmantojot 
ierobežotas samazināšanas modulāciju 
attiecībā uz saimniecībām, kas pārsniedz 
noteiktu lielumu. Tomēr šādā sistēmā būtu 
jāņem vērā algotā darbaspēka 
izmantošanas intensitāte, lai nepieļautu 
nesamērīgu ietekmi uz lielām lauku 
saimniecībām, kuras nodarbina lielu skaitu 
strādājošo. Līdzekļiem, kas radušies, 
piemērojot lieliem saņēmējiem progresīvu 
modulāciju maksājumus , būtu jāpaliek 
dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju vai agrovides 
shēmas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].
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dalībvalstīs, kurās tie radušies, un tie būtu 
jāizmanto tādu projektu finansēšanai, kas 
būtiski veicina inovāciju, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 157
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Tāpat maksimālos apjomus 
nevajadzētu piemērot kooperatīviem vai 
citām juridiskām personām, kuras 
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nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

apvieno vairākus tiešo maksājumu 
saņēmējus un kuras saņem un novirza 
maksājumus, lai tos pilnībā sadalītu 
saviem locekļiem. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs vai attiecīgā 
gadījumā — šīs regulas 20. pantā 
minētajos institucionālajos reģionos, 
kuros tie radušies, un tie būtu jāizmanto 
tādu projektu finansēšanai, kas būtiski 
veicina inovāciju vai darbības, kuras 
veicina darbavietu radīšanu vai piesaista 
jaunus cilvēkus lauksaimniecības nozarei, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Or. es

Pamatojums

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Grozījums Nr. 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Tāpat maksimālos apjomus 
nevajadzētu piemērot kooperatīviem vai 
citām juridiskām personām, kuras 
apvieno vairākus tiešo maksājumu 
saņēmējus un kuras saņem un novirza 
maksājumus, lai tos pilnībā sadalītu 
saviem locekļiem. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs vai reģionos, kuros tie
radušies, un tie būtu jāizmanto vai nu tādu 
projektu finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, vai citiem pasākumiem saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku 
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attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) [RDR], vai 
arī kā tiešos maksājumus saskaņā ar 
pirmo pīlāru, vai kā saistīto atbalstu 
saskaņā ar šo regulu.

Or. es

Grozījums Nr. 159
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Tāpat maksimālos apjomus 
nevajadzētu piemērot kooperatīviem vai 
citām juridiskām personām, kuru locekļi 
kopīgi vada lauksaimniecības uzņēmumu 
vai kuras apvieno vairākus 
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Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

lauksaimniekus, un kuras saņem un 
novirza maksājumus, lai pēc tam tos 
pilnībā sadalītu saviem locekļiem. Lai 
nepārsniedzamās summas noteikšana būtu 
lietderīga, dalībvalstīm būtu jānosaka daži 
kritēriji, lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to nepārsniedzamo 
summu, būtu jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie 
radušies, un tie būtu jāizmanto tādu 
projektu finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Or. de

Pamatojums

Nosakot maksājumu maksimālo summu, jānovērš situācija, kad kooperatīviem un līdzīgām 
ražotāju grupām piemēro samazinājumus. Lai turpinātu uzlabot lauksaimniecības 
konkurētspēju, arvien nozīmīgākas kļūst saimniekošanas kooperatīvās formas. Tās nedrīkst 
diskriminēt.

Grozījums Nr. 160
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
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individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Maksimālos apjomus 
nevajadzētu piemērot kooperatīviem vai 
citām juridiskām personām, kuru locekļi 
kopīgi vada lauksaimniecības uzņēmumu 
vai kuras apvieno vairākus 
lauksaimniekus, un kuras saņem un 
novirza maksājumus, lai pēc tam tos 
pilnībā sadalītu saviem locekļiem. Lai 
nepārsniedzamās summas noteikšana būtu 
lietderīga, dalībvalstīm būtu jānosaka daži 
kritēriji, lai nepieļautu lauksaimnieku 
ļaunprātīgus centienus izvairīties no
izrietošajām sekām. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to nepārsniedzamo 
summu, būtu jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie 
radušies, un tie būtu jāizmanto tādu 
projektu finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Or. de

Pamatojums

Saimniekošanas kooperatīvās formas kļūst arvien nozīmīgākas, un tās nedrīkst diskriminēt.
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Grozījums Nr. 161
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām 
sekām. Līdzekļiem, kas radušies, 
samazinot maksājumus lieliem saņēmējiem 
un nosakot to nepārsniedzamo summu, 
būtu jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie 
radušies, un tie būtu jāizmanto tādu 
projektu finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka kritēriji, kuri 
tām ļautu veikt ieguldījumus ilgtspējīgās 
lauksaimniecības sistēmās, tostarp tajās, 
kas noteiktas atbilstoši šajā regulā 
minētajiem pasākumiem saistībā ar 
ekoloģisko komponentu, un/vai kas 
veicina nodarbinātību. Līdzekļiem, kas 
radušies, samazinot maksājumus lieliem 
saņēmējiem un nosakot to nepārsniedzamo 
summu, būtu jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie 
radušies, un tie būtu jāizmanto tādu 
projektu finansēšanai, kas būtiski veicina 
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

inovācijas pāreju uz ilgtspējīgām 
ražošanas sistēmām un veicina 
nodarbinātību, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes […] Regulu (ES) 
Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 162
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
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nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto, lai finansētu intensīvas 
nozares, lopkopību un, ja nav pieejams 
cits finansējums, arī nozares, kas ir 
tiesīgas saņemt ar ražošanu saistītas 
subsīdijas, lai nodrošinātu nodarbinātību.

Or. bg

Grozījums Nr. 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
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maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) [RDR].

maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
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Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto publisku mehānismu
finansēšanai, lai nodrošinātu stabilas un 
izdevīgas lauksaimniecības produktu 
cenas.

Or. es

Grozījums Nr. 165
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
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individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR]. Tādējādi dalībvalstīm 
būs iespēja tiem lielākajiem saņēmējiem, 
uz kuriem tika attiecināta maksājumu 
nepārsniedzamā apmēra noteikšana, 
piešķirt līdzekļus, kas izveidojušies pēc šīs 
noteikšanas, lai viņi varētu tos ieguldīt 
inovācijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā 
izmantotais darbaspēks, tostarp 
atalgojums un ar līgumdarbu izpildi 
saistītās izmaksas, lai nepieļautu 
nesamērīgu ietekmi uz lielām lauku 
saimniecībām, kuras nodarbina lielu skaitu 
strādājošo. Minētos maksimālos apjomus 
nevajadzētu piemērot maksājumiem, ko 
piešķir par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi, jo tad šādas 
prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Or. en
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Grozījums Nr. 167
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[…] Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 
starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 
samērā mazam skaitam lielu saņēmēju tiek 
piešķirtas nesamērīgi lielas maksājumu 
summas. Apjomradītu ietaupījumu dēļ 
lielākiem saņēmējiem nav vajadzīgs tāda 
paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 
efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 
mērķis. Turklāt pielāgošanās spējas ļauj 
lielākiem saņēmējiem darboties ar mazāku 
individuālā atbalsta apjomu. Tādēļ ir 
taisnīgi ieviest lieliem saņēmējiem 
piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 
pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 
nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 
maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 
Tomēr šādā sistēmā būtu jāņem vērā algotā 
darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 
nepieļautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 
lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 
skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 
apjomus nevajadzētu piemērot 
maksājumiem, ko piešķir par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 
tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 
samazināties. Lai nepārsniedzamās 
summas noteikšana būtu lietderīga, 
dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, lai 
nepieļautu lauksaimnieku ļaunprātīgus 
centienus izvairīties no izrietošajām sekām. 
Līdzekļiem, kas radušies, samazinot 
maksājumus lieliem saņēmējiem un 
nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 
jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 
tie būtu jāizmanto tādu projektu 
finansēšanai, kas būtiski veicina inovāciju 
un lauku attīstību, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes […] Regulu (ES) 
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lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) [RDR].

Or. en

Grozījums Nr. 168
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lauksaimniekiem paredzēto 
maksājumu pārveidošana un 
nepārsniedzamās summas noteikšana 
ļautu ne tikai ievērot nediskriminācijas 
principu starp dalībvalstīm un 
lauksaimniekiem,  bet arī atrisinātu 
ieilgušo problēmu saistībā ar krasajām 
atšķirībām starp lauku reģioniem, kuri 
atrodas labvēlīgā un nelabvēlīgā stāvoklī, 
kā arī starp šo reģionu iedzīvotājiem; 
20 % lauksaimnieku joprojām saņem 
vairāk nekā 80 % tiešo maksājumu — tas 
vienmēr nozīmē, ka, šīm saimniecībām 
attīstoties, arvien lielāks skaits mazo 
saimniecību pārtrauc darbību, kā 
rezultātā lauku apvidos strauji samazinās 
iedzīvotāju skaits. Turklāt maksājumi 
starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm 
joprojām ir ārkārtīgi nelīdzsvaroti, kas 
turpina pasliktināt stāvokli. Tādēļ ir 
jāuzlabo tiešo maksājumu un lauku 
attīstības atbalsta nosacījumi un 
piešķiršana, lai lauksaimnieki varētu 
ciešāk sadarboties, attīstot savu 
uzņēmējdarbību, un lai lauku attīstības 
programmas varētu nodrošināt 
infrastruktūru, kas sekmē paaudžu 
nomaiņu un uzplaukumu laukos.

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos 
maksājumus, un atbilstošajiem 
pārvietojumiem uz lauku attīstības 
budžetu, būtu jānosaka neto maksimālais 
apjoms katrai dalībvalstij, lai ierobežotu 
lauksaimniekiem veicamos maksājumus 
pēc nepārsniedzamās summas 
piemērošanas. Lai ņemtu vērā tā KLP 
atbalsta īpatnības, kurš piešķirts saskaņā 
ar Padomes 2006. gada 30. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem, un Padomes 2006. gada 
18. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus 
pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, 
minētie tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj 
attiecīgo dalībvalstu neto maksimālajā 
apjomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums ir šķērslis lielākai konkurētspējai, jo tas sekmē lauku saimniecību 
struktūru sadalīšanu, kas liecina par to, ka strukturāla paplašināšanās nav vēlama un ka 
nenovēršami tiks radīta negatīva ietekme uz darbaspēka produktivitāti. Tas skartu arī 
dažādas labdarības iestādes, jo tas ir ienākumu atbalsta instruments, kura mērķis nav 
pienācīgi noteikts, ņemot vērā vajadzības. Turklāt tas radītu papildu administratīvo slogu un 
radītu problēmas saistībā ar principu par vienlīdzīgu attieksmi pret saņēmējiem.
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Grozījums Nr. 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos 
maksājumus, un atbilstošajiem 
pārvietojumiem uz lauku attīstības 
budžetu, būtu jānosaka neto maksimālais 
apjoms katrai dalībvalstij, lai ierobežotu 
lauksaimniekiem veicamos maksājumus 
pēc nepārsniedzamās summas 
piemērošanas. Lai ņemtu vērā tā KLP 
atbalsta īpatnības, kurš piešķirts saskaņā 
ar Padomes 2006. gada 30. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem, un Padomes 2006. gada 
18. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus 
pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, 
minētie tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj 
attiecīgo dalībvalstu neto maksimālajā 
apjomā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 171
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos
maksājumus, un atbilstošajiem 
pārvietojumiem uz lauku attīstības 
budžetu, būtu jānosaka neto maksimālais 
apjoms katrai dalībvalstij, lai ierobežotu 
lauksaimniekiem veicamos maksājumus 
pēc nepārsniedzamās summas 
piemērošanas. Lai ņemtu vērā tā KLP 
atbalsta īpatnības, kurš piešķirts saskaņā 
ar Padomes 2006. gada 30. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem, un Padomes 2006. gada 
18. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus 
pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, 
minētie tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj 
attiecīgo dalībvalstu neto maksimālajā 
apjomā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos 
maksājumus, un atbilstošajiem 

svītrots
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pārvietojumiem uz lauku attīstības 
budžetu, būtu jānosaka neto maksimālais 
apjoms katrai dalībvalstij, lai ierobežotu 
lauksaimniekiem veicamos maksājumus 
pēc nepārsniedzamās summas 
piemērošanas. Lai ņemtu vērā tā KLP 
atbalsta īpatnības, kurš piešķirts saskaņā 
ar Padomes 2006. gada 30. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem, un Padomes 2006. gada 
18. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus 
pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, 
minētie tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj 
attiecīgo dalībvalstu neto maksimālajā 
apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai atvieglotu nepārsniedzamās 
summas ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām 
lauksaimniekiem piešķir tiešos 
maksājumus, un atbilstošajiem 
pārvietojumiem uz lauku attīstības 
budžetu, būtu jānosaka neto maksimālais 
apjoms katrai dalībvalstij, lai ierobežotu 
lauksaimniekiem veicamos maksājumus 
pēc nepārsniedzamās summas 
piemērošanas. Lai ņemtu vērā tā KLP 

svītrots
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atbalsta īpatnības, kurš piešķirts saskaņā 
ar Padomes 2006. gada 30. janvāra 
Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš 
īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā 
attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem, un Padomes 2006. gada 
18. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus 
pasākumus lauksaimniecībā par labu 
Egejas jūras nelielajām salām un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un 
faktu, ka šiem tiešajiem maksājumiem 
nenosaka nepārsniedzamo summu, 
minētie tiešie maksājumi nebūtu jāiekļauj 
attiecīgo dalībvalstu neto maksimālajā 
apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Veicot kopējai lauksaimniecības 
politikai paredzēto līdzekļu sadali, par 
prioritāti būtu jāuzskata lauku teritoriju
ilgtspējīga attīstība. Tādēļ dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai pārvietot līdz 20 % 
no noteiktā valsts gada maksimālā apjoma 
uz kalendārajiem gadiem laikposmā no 
2014. līdz 2019. gadam kā papildu 
atbalstu lauku attīstības programmām, ko 
finansē saskaņā ar ELFLA. Šā mērķa 
papildu atbalstam var izmantot arī 
neizlietotos maksājumus, kas bija 
paredzēti apgabaliem ar dabas 
ierobežojumiem, kā arī neizlietotos 
maksājumus, kas bija paredzēti par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi.

Or. pl
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Grozījums Nr. 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai izvērtētu jauno KLP, Komisijai 
līdz 2017. gada beigām būtu jāveic 
reformu un to ietekmes uz vidi un 
lauksaimniecisko ražošanu novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lauksaimnieki dalībvalstīs, kas 
Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 
1. maijā vai pēc minētās dienas, saņēma 
tiešos maksājumus saskaņā ar 
pakāpeniskas ieviešanas mehānismu, kas 
paredzēts to attiecīgajos Pievienošanās 
aktos. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju 
šāds mehānisms 2014. un 2015. gadā 
joprojām būs spēkā. Turklāt šīm 
dalībvalstīm bija atļauts piešķirt 
papildinošus valsts tiešos maksājumus. 
Šādu maksājumu piešķiršanas iespēja 
Bulgārijā un Rumānijā būtu jāsaglabā, 
līdz tās būs pilnībā pabeigušas tiešo 
maksājumu pakāpenisko ieviešanu.

(19) Lauksaimnieki dalībvalstīs, kas 
Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 
1. maijā vai pēc minētās dienas, saņēma 
tiešos maksājumus saskaņā ar 
pakāpeniskas ieviešanas mehānismu, kas 
paredzēts to attiecīgajos Pievienošanās 
aktos. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju 
šāds mehānisms būtu jāpārskata 2014. un 
2015. gadā, lai nodrošinātu tiešo 
maksājumu taisnīgu sadali starp dažādām 
dalībvalstīm.

Or. bg
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Grozījums Nr. 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu atbalsta labāku 
sadalījumu Savienības lauksaimniecības 
zemēs, tostarp dalībvalstīs, kuras 
piemēroja vienotā platībmaksājuma 
shēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, vienotā maksājuma shēma, 
kura izveidota ar Padomes 2003. gada 
29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, 
ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un 
turpināta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kura apvienoja iepriekš 
esošos atbalsta mehānismus vienotā 
atsaistītu tiešo maksājumu shēmā, būtu 
jāaizstāj ar jaunu pamata maksājuma 
shēmu. To veicot, būtu jāpārtrauc 
piemērot maksājumtiesības, kas iegūtas 
saskaņā ar minētajām regulām, un 
jāpiešķir jaunas tiesības, kuru pamatā 
tomēr joprojām būtu atbalsttiesīgo 
hektāru skaits, kas ir lauksaimnieku 
rīcībā shēmas īstenošanas pirmajā gadā.

(20) Lai nodrošinātu atbalsta labāku 
sadalījumu Savienībā, vienotā maksājuma 
shēma, kura izveidota ar Padomes 
2003. gada 29. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā 
atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un turpināta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kura 
apvienoja iepriekš esošos atbalsta 
mehānismus vienotā atsaistītu tiešo 
maksājumu shēmā, būtu jāaizstāj ar jaunu 
pamata maksājuma shēmu. Dalībvalstīm
būtu jāpārveido savas pašreizējās atbalsta 
sistēmas atbilstoši šai regulai, taču nebūt 
ne obligāti atceļot pašreizējos tiešo 
maksājumu modeļus.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu atbalsta labāku 
sadalījumu Savienības lauksaimniecības 

(20) Lai nodrošinātu atbalsta labāku 
sadalījumu Savienības lauksaimniecības 
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zemēs, tostarp dalībvalstīs, kuras piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. 73/2009, 
vienotā maksājuma shēma, kura izveidota 
ar Padomes 2003. gada 29. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un turpināta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kura 
apvienoja iepriekš esošos atbalsta 
mehānismus vienotā atsaistītu tiešo 
maksājumu shēmā, būtu jāaizstāj ar jaunu 
pamata maksājuma shēmu. To veicot, būtu 
jāpārtrauc piemērot maksājumtiesības, kas 
iegūtas saskaņā ar minētajām regulām, un 
jāpiešķir jaunas tiesības, kuru pamatā 
tomēr joprojām būtu atbalsttiesīgo hektāru 
skaits, kas ir lauksaimnieku rīcībā shēmas 
īstenošanas pirmajā gadā.

zemēs, tostarp dalībvalstīs, kuras piemēroja 
vienotā platībmaksājuma shēmu, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. 73/2009, 
vienotā maksājuma shēma, kura izveidota 
ar Padomes 2003. gada 29. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido 
kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku un izveido dažas atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, un turpināta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kura 
apvienoja iepriekš esošos atbalsta 
mehānismus vienotā atsaistītu tiešo 
maksājumu shēmā, būtu jāaizstāj ar jaunu 
pamata maksājuma shēmu. Ir svarīgi, lai,
to veicot, būtu jāpārtrauc piemērot 
maksājumtiesības, kas iegūtas saskaņā ar 
minētajām regulām, un jāpiešķir jaunas 
tiesības, kuru pamatā tomēr joprojām būtu 
atbalsttiesīgo hektāru skaits, kas ir 
lauksaimnieku rīcībā shēmas īstenošanas 
pirmajā gadā.

Or. de

Pamatojums

Ir jānosaka, ka dalībvalstīm ir obligāts pienākums apņemties pārdalīt maksājumtiesības, 
tiklīdz šī regula stāsies spēkā. Tādējādi tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas starp 
dalībniekiem, kuriem ir maksājumtiesības, un jauniem dalībniekiem, kas pievienojas sistēmai.

Grozījums Nr. 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
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grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju.
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, 
kuras ir izmantojušas vienotā maksājuma 
shēmu un jo īpaši tās vēsturisko modeli, 
būtu jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās 
par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums, samazinot saikni ar 
vēsturiskajām atsauces vērtībām un ņemot 
vērā Savienības budžeta vispārējo 
kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā atbalsta 
taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus ņemot 
vērā joprojām pastāvošās algu līmeņa un 
resursu izmaksu atšķirības, tiešā atbalsta 
apjoms par vienu hektāru būtu pakāpeniski 
jākoriģē. Pārdalot tiešos maksājumus, 
būtu jāievēro stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatprincipi, vienlaikus akcentējot 
nepieciešamību izmantot Savienības 
līdzekļus ekonomiskās izaugsmes 
vajadzībām. Tādēļ tiešos maksājumus 
vajadzētu pārdalīt, pamatojoties uz 
atbilstošiem, objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēram, lauksaimnieciskās ražošanas 
vērtību, pievienoto vērtību, darbaspēku un 
pirktspēju. Turklāt visas 
maksājumtiesības, kas 2022. gadā
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu tuvināt vai pielīdzināt vienotai 
vienības vērtībai, un šajā nolūkā pārejas 
periodā būtu jāveic tuvināšanās šai 
vērtībai. Tomēr, lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas ražošanas nozarēm, 
dalībvalstis var saglabāt diferencēšanas 
elementu attiecībā uz tiešo atbalstu, lai 
tiktu ņemti vērā dažādi zemes 
izmantojuma veidi.

Or. it

Grozījums Nr. 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
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Patrão Neves

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu 
hektāru, kas radies vēsturisku atsauces 
vērtību izmantošanas rezultātā. Tāpēc
būtu jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, 
un šajā nolūkā pārejas periodā būtu 
jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas 
vienotā maksājuma shēmu un jo īpaši tās 
vēsturisko modeli, būtu jāatļauj jaunās 
shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu 

(21) Būtu jānodrošina taisnīgāks tiešā 
ienākumu atbalsta sadalījums, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju.



AM\905018LV.doc PE491.238v01-0067/166 AM\

LV

jāvelta uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums, pakāpeniski samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visas 
maksājumtiesības, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu virzīt uz vienotu vienības 
vērtību, un šajā nolūkā elastīgā pārejas 
periodā būtu jāveic tuvināšanās šai 
vērtībai. Lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas vienotā 
maksājuma shēmu un jo īpaši tās 
vēsturisko modeli, būtu jāatļauj, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Dalībvalstis 
saimniecībām var arī ierobežot pamata 
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Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās 
par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

maksājuma samazinājumu, ko izraisījusi 
vēsturiskā modeļa izmantošanas 
pakāpeniska pārtraukšana.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visas 
maksājumtiesības, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu tuvināt vai pielīdzināt vienotai 
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pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās 
par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

vienības vērtībai, un šajā nolūkā pārejas 
periodā būtu jāveic tuvināšanās šai 
vērtībai. Tomēr, lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas vienotā 
maksājuma shēmu un jo īpaši tās 
vēsturisko modeli, būtu jāatļauj, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus un citus faktorus, 
kam piekritusi Komisija. Dalībvalstis 
saimniecībām var arī ierobežot pamata 
maksājuma samazinājumu, ko izraisījusi 
vēsturiskā modeļa izmantošanas 
pārtraukšana.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Valdemar Tomaševski

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
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un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai 
vērtībai. Tomēr, lai neradītu traucējošas 
finansiālas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas 
vienotā maksājuma shēmu un jo īpaši tās 
vēsturisko modeli, būtu jāatļauj jaunās 
shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu 
jāvelta uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Vienota maksājumu 
shēma, ar ko nosaka noteiktu līdzekļu 
pārdales līmeni, būtu jāievieš, lai visā ES 
nodrošinātu tiešo maksājumu taisnīgu 
sadalījumu, proti, ikvienai dalībvalstij 
jāsaņem vismaz 90 % no tiešajiem 
maksājumiem paredzētās vidējās summas 
ES, un ne viena dalībvalsts nedrīkst 
saņemt vairāk kā 110 % no tiešajiem 
maksājumiem paredzētās vidējās summas. 
Jauna tiešo maksājumu sistēma būtu 
jāievieš, taču tas būtu jādara ar 
pārliecību, ka pārejas periods būs attiecīgi 
īsāks un beigsies vēlākais līdz 
2015. gadam tām dalībvalstīm, kas 
pašreizējā finansēšanas periodā saņem 
tiešos maksājumus, kas ir mazāki par ES 
noteikto vidējo apmēru.

Or. pl

Grozījums Nr. 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 %
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru pašreizējais tiešo maksājumu apmērs 
par hektāru ir mazāks nekā 80 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un minēto vidējo apmēru. Tām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 80 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 %. Šī 
maksājumu tuvināšana būtu proporcionāli 
jāfinansē visām dalībvalstīm, kuru tiešie 
maksājumi pārsniedz Savienības vidējo 
rādītāju. Tomēr maksimālajam tiešo 
maksājumu apmēram par hektāru 
dalībvalstīs nevajadzētu pārsniegt 120 % 
no ES noteiktā vidējā apmēra.  Turklāt 
visām maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
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ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku un vienlīdzīgāku
sadalījumu, vienlaikus ņemot vērā 
joprojām pastāvošās algu līmeņa un resursu 
izmaksu atšķirības, kā arī ņemot vērā arī 
to, ka visi Eiropas lauksaimnieki strādā 
vienotā tirgū un jo īpaši — vienotā darba 
tirgū, tiešā atbalsta apjoms par vienu 
hektāru būtu pakāpeniski jākoriģē. Lai 
nepieļautu konkurences traucējumus, kas 
izraisa sociālas sekas vairākās 
dalībvalstīs, jo īpaši Baltijas valstīs, jāņem 
vērā ne tikai lauksaimnieku intereses, bet 
arī patērētāju un visas sabiedrības 
vajadzības. Visām dalībvalstīm, kuru 
pašreizējais tiešo maksājumu apmērs par 
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vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

hektāru ir mazāks nekā 90 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, 2014.–2020. gada 
finanšu perioda sākumā būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un minēto vidējo apmēru. Tām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 90 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 % 
daudzgadu finanšu shēmas darbības 
laikā. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
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pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku un vienlīdzīgāku
sadalījumu, vienlaikus ņemot vērā 
joprojām pastāvošās algu līmeņa un resursu 
izmaksu atšķirības, kā arī ņemot vērā arī 
to, ka visi Eiropas lauksaimnieki strādā 
vienotā tirgū un jo īpaši — vienotā darba 
tirgū, tiešā atbalsta apjoms par vienu 
hektāru būtu pakāpeniski jākoriģē. Lai 
nepieļautu konkurences traucējumus, kas 
izraisa sociālas sekas vairākās 
dalībvalstīs, jo īpaši Baltijas valstīs, jāņem 
vērā ne tikai lauksaimnieku intereses, bet 
arī patērētāju un visas sabiedrības 
vajadzības. Visām dalībvalstīm, kuru 
pašreizējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru ir mazāks nekā 90 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, 2014.–2020. gada 
finanšu perioda sākumā būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un minēto vidējo apmēru. Tām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 90 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 % 
daudzgadu finanšu shēmas darbības 
laikā. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
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jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku un vienlīdzīgāku
sadalījumu, vienlaikus ņemot vērā 
joprojām pastāvošās algu līmeņa un resursu 
izmaksu atšķirības, kā arī ņemot vērā arī 
to, ka visi Eiropas lauksaimnieki strādā 
vienotā tirgū un jo īpaši — vienotā darba 
tirgū, tiešā atbalsta apjoms par vienu 
hektāru būtu pakāpeniski jākoriģē. Lai 
nepieļautu konkurences traucējumus, kas 
izraisa sociālas sekas vairākās 
dalībvalstīs, jo īpaši Baltijas valstīs, jāņem 
vērā ne tikai lauksaimnieku intereses, bet 
arī patērētāju un visas sabiedrības 
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maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

vajadzības. Visām dalībvalstīm, kuru 
pašreizējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru ir mazāks nekā 90 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, 2014.–2020. gada 
finanšu perioda sākumā būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un minēto vidējo apmēru. Tām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 90 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 % 
daudzgadu finanšu shēmas darbības 
laikā. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika (21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
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pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 %
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru pašreizējais tiešo maksājumu apmērs 
par hektāru ir mazāks nekā 80 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un ES noteikto vidējo apmēru.
Tām dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 80 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 %. Šī 
maksājumu tuvināšana būtu proporcionāli 
jāfinansē visām dalībvalstīm, kuru tiešie 
maksājumi pārsniedz Savienības vidējo 
rādītāju. Tomēr maksimālajam tiešo 
maksājumu apmēram par hektāru 
dalībvalstīs nevajadzētu pārsniegt 120 % 
no ES noteiktā vidējā apmēra. Turklāt 
visām maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
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konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku un vienlīdzīgāku
sadalījumu, vienlaikus ņemot vērā 
joprojām pastāvošās algu līmeņa un resursu 
izmaksu atšķirības, kā arī ņemot vērā arī 
to, ka visi Eiropas lauksaimnieki strādā 
vienotā tirgū un jo īpaši — vienotā darba 
tirgū, tiešā atbalsta apjoms par vienu 
hektāru būtu pakāpeniski jākoriģē. Lai 
nepieļautu konkurences traucējumus, kas 
izraisa sociālas sekas vairākās 
dalībvalstīs, jo īpaši Baltijas valstīs, jāņem 
vērā ne tikai lauksaimnieku intereses, bet 
arī patērētāju un visas sabiedrības 
vajadzības. Visām dalībvalstīm, kuru 
pašreizējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru ir mazāks nekā 90 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, 2014.–2020. gada 
finanšu perioda sākumā būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
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lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

apmēru un minēto vidējo apmēru. Tām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 90 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 % 
daudzgadu finanšu shēmas darbības 
laikā. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Alexander Mirsky

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
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izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku un vienlīdzīgāku
sadalījumu, vienlaikus ņemot vērā 
joprojām pastāvošās algu līmeņa un resursu 
izmaksu atšķirības, kā arī ņemot vērā arī 
to, ka visi Eiropas lauksaimnieki strādā 
vienotā tirgū un jo īpaši — vienotā darba 
tirgū, tiešā atbalsta apjoms par vienu 
hektāru būtu pakāpeniski jākoriģē. Lai 
nepieļautu konkurences traucējumus, kas 
izraisa sociālas sekas vairākās 
dalībvalstīs, jo īpaši Baltijas valstīs, jāņem 
vērā ne tikai lauksaimnieku intereses, bet 
arī patērētāju un visas sabiedrības 
vajadzības. Visām dalībvalstīm, kuru 
pašreizējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru ir mazāks nekā 90 % no ES 
noteiktā vidējā apmēra, 2014.–2020. gada 
finanšu perioda sākumā būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un minēto vidējo apmēru. Tām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs pārsniedz 90 %, taču ir mazāks 
nekā ES noteiktais vidējais apmērs, būtu 
jāsamazina šī starpība par 10 % 
daudzgadu finanšu shēmas darbības 
laikā. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
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shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tādēļ ir svarīgi 
nodrošināt saskaņu starp vienotiem 
noteikumiem un prasībām, kas 
lauksaimniekiem visā ES ir jāizpilda, un 
tiešā atbalsta apmēru. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm un tas 
būtu vairāk jānovirza uz jauniem 
mērķiem, samazinot saikni ar 
vēsturiskajām atsauces vērtībām un ņemot 
vērā Savienības budžeta vispārējo 
kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā atbalsta 
taisnīgāku un saskaņotāku sadalījumu, 
vienlaikus ņemot vērā joprojām pastāvošās 
algu līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, 
tiešā atbalsta apjoms par vienu hektāru 
būtu pakāpeniski jākoriģē. Papildus 
atbalsta maksājumu tuvināšanai valsts un 
reģionu līmenī arī tiešajiem maksājumiem 
atvēlētais valsts budžets būtu jāpielāgo tā, 
lai dalībvalstis, kurās pašreiz tiešo 
maksājumu apjoms par vienu hektāru ir 
mazāks nekā 50 % no Savienības atbalsta 
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lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

vidējā apmēra, saņemtu 70 % no šī vidējā 
apmēra. Ja dalībvalstīs tiešo maksājumu 
apmērs ir starp 50 % un 70 % no vidējā 
apmēra, tiešie maksājumi būtu jāpalielina 
līdz 80 % no vidējā apmēra, un, ja 
dalībvalstīs tiešo maksājumu apmērs ir 
starp 70 % un 80 % no vidējā apmēra, 
tiešie maksājumi būtu jāpalielina līdz 
90 % no vidējā apmēra. Piemērojot šo 
mehānismu, visās dalībvalstīs būtu 
jāpanāk tāds līmenis, kas nebūtu mazāks 
par 70 % no Savienības atbalsta vidējā 
apmēra. Dalībvalstīs, kurās maksājumu 
apmērs pārsniedz Savienības atbalsta 
vidējo apmēru, veicot tuvināšanu, apmērs 
nebūtu jāsamazina zem vidējā. Šī 
maksājumu tuvināšana būtu proporcionāli 
jāfinansē visām dalībvalstīm, kuru tiešie 
maksājumi pārsniedz Savienības vidējo 
rādītāju. Turklāt visām maksājumtiesībām, 
kas 2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. pl

Grozījums Nr. 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās 
par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām 
maksājumtiesībām, kas aktivizētas ES, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Mērķis
panākt pilnīgu konverģenci, vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā, būtu jāsasniedz līdz daudzgadu 
finanšu shēmas darbības laika — no 
2014. līdz 2020. gadam — beigām.
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas kādā dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai.
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Or. pt

Grozījums Nr. 193
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
tuvināšanās šai vērtībai. Lai neradītu 
traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, ņemt 
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gadā, aprēķinot maksājumtiesību vērtību, 
daļēji ņemt vērā vēsturiskos faktorus. 
Turklāt diskusijās par nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu periodam no 2021. gada 
būtu jāvelta uzmanība mērķim panākt 
pilnīgu konverģenci, minētajā periodā 
vienlīdzīgi sadalot tiešo atbalstu visā 
Eiropas Savienībā.

vērā vēsturiskos faktorus. Dalībvalstis 
saimniecībām var arī ierobežot pamata 
maksājuma samazinājumu, ko izraisījusi 
vēsturiskā modeļa izmantošanas 
pārtraukšana. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā, bet ne 
vēlāk kā 2023. gadā, vienlīdzīgi sadalot 
tiešo atbalstu visā Eiropas Savienībā.
Dalībvalstu finansēto tiešo maksājumu 
apmērs (budžets) būtu jāpielāgo tā, lai no 
2014. gada 1. janvāra visās dalībvalstīs 
tiešo maksājumu apjoms nebūtu mazāks 
par 80 % no Savienības tiešā atbalsta 
vidējā apmēra.

Or. lv

Grozījums Nr. 194
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu, lai visās dalībvalstīs 
nodrošinātu vienādu tiešo maksājumu 
sadalījuma līmeni. Lai to panāktu, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē, vienlaikus ņemot 
vērā joprojām pastāvošās algu līmeņa un 
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kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

resursu izmaksu atšķirības, kas samazinās.
Visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
ir mazāki par 90 % no vidējā apmēra, par 
vienu trešdaļu būtu jāsamazina starpība 
starp to maksājumu pašreizējo apmēru un 
minēto vidējo apmēru. Šī maksājumu 
tuvināšana būtu proporcionāli jāfinansē 
visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. pl

Grozījums Nr. 195
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
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kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki nekā 
Eiropas Savienībā noteiktais vidējais 
apmērs, uz pusi būtu jāsamazina starpība 
starp to maksājumu pašreizējo apmēru un 
minēto vidējo apmēru. Šī maksājumu 
tuvināšana būtu proporcionāli jāfinansē 
visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Rareş-Lucian Niculescu
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki nekā to 
vidējais apmērs, par 66 % būtu jāsamazina 
starpība starp to maksājumu pašreizējo 
apmēru un minēto vidējo apmēru. Nevienai 
no dalībvalstīm nevajadzētu saņemt 
atbalstu, kas mazāks par 75 % no noteiktā 
vidējā apmēra. Šī maksājumu tuvināšana 
būtu proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
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Savienībā. uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. ro

Grozījums Nr. 197
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par divām trešdaļām
būtu jāsamazina starpība starp to 
maksājumu pašreizējo apmēru un minēto 
vidējo apmēru. Maksājumu tuvināšana 
būtu proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
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neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
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pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
jāfinansē, veicot lineārus samazinājumus 
visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju, un 
nosakot maksimālu samazinājumu par 
5 % no apmēra katrā dalībvalstī. Turklāt 
visām maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 



AM\905018LV.doc PE491.238v01-0092/166 AM\

LV

saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Ir svarīgi, lai šo
dalībvalstu ieguldījums konverģencē 
nepārsniegtu noteiktu procentuālu daļu 
no to sākotnējā budžeta. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējā budžeta procentuālā daļa tiks noteikta atbilstoši tam, kāds būs daudzgadu finanšu 
shēmas sarunu iznākums.



AM\905018LV.doc PE491.238v01-0093/166 AM\

LV

Grozījums Nr. 200
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, 
un šajā nolūkā pārejas periodā būtu 
jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. 
Maksājumtiesību vērtība dalībvalstī vai 
reģionā tiek pakāpeniski pielāgota, līdz tā 
sasniedz vismaz tādu konverģences 
līmeni, kas noteikts 2019. gadam. Tomēr, 
lai neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
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periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir novērst traucējumus, nodrošināt saimniecību stabilitāti laikā, kad valstu budžeti ir 
ļoti ierobežoti, dot dalībvalstīm un reģioniem iespēju ieviest iekšēju konverģenci un saprātīgi 
ierobežot saņēmējiem piešķirto dažādo atbalstu tā, lai netiktu apdraudēta saimniecību 
dzīvotspēja.

Grozījums Nr. 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
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proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu 
jāvelta uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2021. gadā
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 



AM\905018LV.doc PE491.238v01-0096/166 AM\

LV

ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Neskarot šīs starpības 
samazināšanos, tiešo maksājumu 
apmēram Igaunijā, Lietuvā un Latvijā 
vajadzētu sasniegt vismaz tādu 
maksājumu apmēru, kāds ir dalībvalstī, 
kurā, izņemot šīs trīs valstis, ir 
viszemākais maksājumu apmērs. Šī 
maksājumu tuvināšana būtu proporcionāli 
jāfinansē visām dalībvalstīm, kuru tiešie 
maksājumi pārsniedz Savienības vidējo 
rādītāju. Par hektāru piešķirto tiešo 
maksājumu apmēra atšķirībai nevienā no 
dalībvalstīm nevajadzētu būt lielākai kā 
atšķirībai par hektāru starp dalībvalstīm. 
Turklāt visām maksājumtiesībām, kas 
2019. gadā aktivizētas dalībvalstī vai 
reģionā, vajadzētu būt vienotai vienības 
vērtībai, un šajā nolūkā pārejas periodā 
būtu jāveic lineāra tuvināšanās šai vērtībai. 
Tomēr, lai neradītu traucējošas finansiālas 
sekas lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras 
ir izmantojušas vienotā maksājuma shēmu 
un jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu 
jāatļauj jaunās shēmas pirmajā 
piemērošanas gadā, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Turklāt diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 
lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
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sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā. Tādēļ būtu jāparedz finansiālā 
atbalsta pasākumi, lai veicinātu jaunās 
kopējās lauksaimniecības politikas 
īstenošanu dalībvalstīs.   

Or. ro

Grozījums Nr. 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic 

(21) Tā kā vienotā maksājuma shēmā tika 
pakāpeniski iekļautas dažādas nozares un 
lauksaimniekiem tika atvēlēts ilgāks 
pielāgošanās periods, ir kļuvis arvien 
grūtāk pamatot, kāpēc dažos gadījumos 
būtiski atšķiras atbalsts par vienu hektāru, 
kas radies vēsturisku atsauces vērtību 
izmantošanas rezultātā. Tāpēc būtu 
jānodrošina taisnīgāks tiešā ienākumu 
atbalsta sadalījums dalībvalstīm, samazinot 
saikni ar vēsturiskajām atsauces vērtībām 
un ņemot vērā Savienības budžeta 
vispārējo kontekstu. Lai nodrošinātu tiešā 
atbalsta taisnīgāku sadalījumu, vienlaikus 
ņemot vērā joprojām pastāvošās algu 
līmeņa un resursu izmaksu atšķirības, tiešā 
atbalsta apjoms par vienu hektāru būtu 
pakāpeniski jākoriģē. Visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi ir mazāki par 90 % 
no vidējā apmēra, par vienu trešdaļu būtu 
jāsamazina starpība starp to maksājumu 
pašreizējo apmēru un minēto vidējo 
apmēru. Šī maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām dalībvalstīm, 
kuru tiešie maksājumi pārsniedz 
Savienības vidējo rādītāju. Turklāt visām 
maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, 
vajadzētu būt vienotai vienības vērtībai, un 
šajā nolūkā pārejas periodā būtu jāveic
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lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, daļēji 
ņemt vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

lineāra tuvināšanās šai vērtībai. Tomēr, lai 
neradītu traucējošas finansiālas sekas 
lauksaimniekiem, dalībvalstīm, kuras ir 
izmantojušas vienotā maksājuma shēmu un 
jo īpaši tās vēsturisko modeli, būtu jāatļauj 
jaunās shēmas pirmajā piemērošanas gadā, 
aprēķinot maksājumtiesību vērtību, ņemt 
vērā vēsturiskos faktorus. Turklāt 
diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu periodam no 2021. gada būtu jāvelta 
uzmanība mērķim panākt pilnīgu 
konverģenci, minētajā periodā vienlīdzīgi 
sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Tiešos maksājumus sadala starp 
dalībvalstīm tā, lai katra dalībvalsts 
saņemtu tai noteikto maksimālo apjomu, 
kas atbilst to hektāru skaitam, uz kuriem 
attiecas tiešo maksājumu pieprasījumi 
2013. gadā, reizinot to ar tiešo 
maksājumu vidējo likmi visā Eiropas 
Savienībā 2013. gadā. Dalībvalstis, kurās 
vidējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru pārsniedz 110 % no vidējā 
maksājumu apmēra ES, var pieteikties 
papildu maksājumiem no valsts budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Janusz Wojciechowski
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Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Jāņem vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 18. pants, kas aizliedz 
diskrimināciju pilsonības dēļ, un Līguma 
39. panta 2. punkts, kas paredz ņemt vērā 
atšķirības starp reģioniem, nevis starp 
dalībvalstīm, kā arī 40. panta 2. punkts, 
kas aizliedz lauksaimniecības produktu 
ražotāju diskrimināciju ES. Lai 
nodrošinātu, ka tiešo maksājumu sadales 
sistēma starp dalībvalstīm ir taisnīga un 
nediskriminē nevienu lauksaimnieku, 
valstu budžeti būtu jāaprēķina, 
pamatojoties uz visā Eiropas Savienībā 
vienotu likmi par hektāru, kura atbilst 
vidējam maksājumam par hektāru 
2013. gadā.

Or. pl

Grozījums Nr. 207
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Papildus atbalsta maksājumu 
tuvināšanai valsts un reģionu līmenī arī 
tiešajiem maksājumiem atvēlētais valsts 
budžets būtu jāpielāgo tā, lai dalībvalstīs, 
kurās pašreiz tiešo maksājumu apjoms 
par vienu hektāru ir mazāks par 70 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, šo 
starpību samazinātu par 30 %. Visām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs ir 70 % līdz 80 % no vidējā 
apmēra, šī starpība būtu jāsamazina par 
25 %, bet tajās dalībvalstīs, kuru tiešo 
maksājumu apmērs ir lielāks par 80 % no 
vidējā apmēra, šī starpība būtu 
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jāsamazina par 20 %. Piemērojot šo 
mehānismu, visās dalībvalstīs būtu 
jāpanāk tāds līmenis, kas nebūtu mazāks 
par 65 % no Savienības atbalsta vidējā 
apmēra. Dalībvalstīs, kurās maksājumu 
apmērs pārsniedz Savienības atbalsta 
vidējo apmēru, veicot tuvināšanu, apmērs 
nebūtu jāsamazina zem vidējā. Šī 
maksājumu tuvināšana būtu 
proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju.

Or. pl

Grozījums Nr. 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Papildus atbalsta maksājumu 
tuvināšanai valsts un reģionu līmenī arī 
tiešajiem maksājumiem atvēlētais valsts 
budžets būtu jāpielāgo tā, lai dalībvalstīs, 
kurās pašreiz tiešo maksājumu apjoms 
par vienu hektāru ir mazāks par 70 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, šo 
starpību samazinātu par 30 %. Visām 
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu 
apmērs ir 70 % līdz 80 % no vidējā 
apmēra, šī starpība būtu jāsamazina par 
25 %, bet tajās dalībvalstīs, kuru tiešo 
maksājumu apmērs ir lielāks par 80 % no 
vidējā apmēra, šī starpība būtu 
jāsamazina par 10 %. Piemērojot šo 
mehānismu, visās dalībvalstīs būtu 
jāpanāk tāds līmenis, kas nebūtu mazāks 
par 65 % no Savienības atbalsta vidējā 
apmēra. Dalībvalstīs, kurās maksājumu 
apmērs pārsniedz Savienības atbalsta 
vidējo apmēru, veicot tuvināšanu, apmērs 
nebūtu jāsamazina zem vidējā.
Maksājumu tuvināšana būtu 
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proporcionāli jāfinansē visām 
dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi 
pārsniedz Savienības vidējo rādītāju. Tām 
dalībvalstīm, kuru rādītājs pēc minētās 
starpības samazināšanas ir mazāks par 
vidējo ES rādītāju, tiek dota iespēja 
novērst šo atšķirību, izmantojot valsts 
budžeta apropriācijas.

Or. ro

Grozījums Nr. 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Maksājumtiesībām, kas 2019. gadā 
aktivizētas dalībvalstī vai reģionā, pēc 
konverģences perioda var būt vienota 
vienības vērtība, tomēr, lai neradītu 
traucējošas finansiālas un ar ražošanu 
saistītas sekas lauksaimniekiem, 
dalībvalstīm, kuras ir izmantojušas 
vienotā maksājuma shēmu, un jo īpaši 
dalībvalstīm, kurās ir vēsturiskais 
modelis, būtu jāatļauj, aprēķinot 
maksājumtiesību vērtību, daļēji ņemt vērā 
vēsturiskos faktorus. Diskusijās par 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
periodam no 2021. gada būtu jāturpina 
veltīt uzmanību konverģences 
jautājumam, ņemot vērā reformētās KLP 
pārskatīšanu 2017. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Hynek Fajmon

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

(21a) Tiešos maksājumus sadala starp 
dalībvalstīm tā, lai katra dalībvalsts 
saņemtu tai noteikto maksimālo apjomu, 
kas atbilst to hektāru skaitam, uz kuriem 
attiecas tiešo maksājumu pieprasījumi 
2013. gadā, reizinot to ar tiešo 
maksājumu vidējo likmi visā Eiropas 
Savienībā 2013. gadā. Dalībvalstis, kurās 
vidējais tiešo maksājumu apmērs par 
hektāru pārsniedz 110 % no vidējā 
maksājumu apmēra ES, var pieteikties 
papildu maksājumiem no valsts budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Dalībvalstis, kas izmanto vienotā 
platībmaksājuma shēmu (VPMS), drīkst 
turpināt izmantot šo sistēmu atkarībā no 
izmaiņām, kas jāveic, lai pielāgotos 
jaunajai pamata maksājumu shēmai un 
nosacījumiem, kas noteikti šīs regulas 
2. nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Janusz Wojciechowski

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Dalībvalstīs, kurās vienotas likmes 
ieviešana izraisa tiešo maksājumu būtisku 
samazinājumu, būtu jāievieš brīvprātīga 
iespēja, nosakot, ka papildu maksājumus 
var piešķirt no valstu budžetiem, lai 
mazinātu samazinājuma ietekmi.

Or. pl

Grozījums Nr. 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Ņemot vērā to, ka papildus šai 
platībai jaunajās dalībvalstīs vidējais 
maksājums par hektāru ir ticis aprēķināts, 
izmantojot līdzsvarošanas formulu, kuras 
pamatā ir iepriekšējo gadu rādītāji, lai 
saskaņā ar vecajās dalībvalstīs 
piemērojamo modeli nodrošinātu 
taisnīgumu, būtu jāņem vērā arī platība, 
kas rodas pēc tam, kad hektāros izsaka 
dzīvnieku skaitu, par ko tika veikti 
papildus valsts maksājumi.

Or. ro

Grozījums Nr. 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) Dalībvalstis, kas līdz 2013. gada 
31. decembrim piemēro vienotā 
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maksājuma shēmu reģionālā vai jauktu 
reģionu veidā, var saglabāt pašreizējās 
maksājumtiesības, ja šajā shēmā tiek 
izdarītas izmaiņas, lai pielāgotos 
nosacījumiem, kas noteikti šīs regulas 
2. nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kas 
būtu jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu 
jauno lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, 
vai kuru varētu izmantot, lai ņemtu vērā 
dažu reģionu īpašās vajadzības. 
Noteikumi par maksājumtiesību 
nodošanu un izmantošanu būtu 
jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
22. apsvērums



AM\905018LV.doc PE491.238v01-00106/166 AM\

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kas būtu 
jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, vai 
kuru varētu izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kuru 
dalībvalsts var izmantot, lai atvieglotu vēl 
citu jauno lauksaimnieku iesaistīšanos 
shēmā, vai kuru tā var izmantot, lai ņemtu 
vērā dažu reģionu īpašās vajadzības. 
Noteikumi par maksājumtiesību nodošanu 
un izmantošanu būtu jāsaglabā, tomēr tie 
pēc iespējas jāvienkāršo.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kas būtu 
jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, vai 
kuru varētu izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kuru var 
izmantot, lai atvieglotu vēl citu jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, vai 
kuru tā var izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

Or. en
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Pamatojums

Jaunajiem lauksaimniekiem paredzētie otrā pīlāra pasākumi ir efektīvāks veids, kā atbalstīt 
un iedrošināt jaunos dalībniekus, tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties, vai 
īstenot pirmā pīlāra pasākumus.

Grozījums Nr. 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kas būtu 
jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanos shēmā, vai 
kuru varētu izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

(22) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Vismaz pirmajā 
jaunās pamata maksājumu shēmas 
ieviešanas gadā dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, ko var 
pārvaldīt reģionāli un kas būtu jāizmanto, 
lai atvieglotu vēl citu jauno lauksaimnieku 
un jaunu dalībnieku iesaistīšanos shēmā, 
vai ko tā var izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un izmantošanu 
būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc iespējas 
jāvienkāršo.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

(22a) Paaudžu maiņai un ciešākai 
sadarbībai jākļūst par neapstrīdamu 
prioritāti, piešķirot tiešos maksājumus 
lauksaimniekiem un jauniem 
dalībniekiem, kā arī īstenojot lauku 
attīstības atbalsta pasākumus. Ņemot vērā 
to, ka tikai 6 % Eiropas lauksaimnieku vēl 
nav sasnieguši 35 gadu vecumu un ka 
80 % lauksaimnieku ir vecāki par 
55 gadiem, un ka tādēļ gandrīz 4,5 miljoni 
lauksaimnieku tuvāko 10 gadu laikā
dosies pensijā, lauku attīstības 
programmām un tiešā atbalsta shēmām 
būtu jo īpaši jāveicina vislabākās prakses 
un zināšanu nodošana un apmaiņa starp 
saimniecībām un lauku kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Vienotā maksājuma shēmas 
piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka daži 
tās galvenie elementi, tostarp valsts 
maksimālā apjoma noteikšana, būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu to, ka atbalsta 
kopējais apjoms nepārsniedz pašreizējos 
budžeta ierobežojumus. Dalībvalstīm būtu 
jāturpina arī veidot valsts rezervi, kas 
būtu jāizmanto, lai atvieglotu vēl citu 
jaunu lauksaimnieku un jaunu 
dalībnieku iesaistīšanos shēmā, vai kuru 
varētu izmantot, lai ņemtu vērā dažu 
reģionu īpašās vajadzības. Noteikumi par 
maksājumtiesību nodošanu un 
izmantošanu būtu jāsaglabā, tomēr tie pēc 
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iespējas jāvienkāršo.

Or. en

Grozījums Nr. 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu noteikumus par lauksaimnieku 
tiesībām uz atbalstu un piekļuvi pamata 
maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā; lai 
pieņemtu noteikumus par maksājumtiesību 
vērtības un skaita vai vērtības 
palielinājuma aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 290. 
pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus, lai pieņemtu 
noteikumus par lauksaimnieku tiesībām uz 
atbalstu un piekļuvi pamata maksājuma 
shēmai mantošanas un paredzamas 
mantošanas, mantošanas saskaņā ar nomas 
līgumu, juridiskā statusa vai nosaukuma 
maiņas, saimniecības apvienošanas vai 
sadalīšanas gadījumā; lai pieņemtu 
noteikumus par maksājumtiesību vērtības 
un skaita vai vērtības palielinājuma 
aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
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maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri 
2011. gadā nebija pieteikušies uz atbalstu.

maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri ne 
2009., ne 2010., ne 2011. gadā nebija 
pieteikušies uz atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu noteikumus par lauksaimnieku 
tiesībām uz atbalstu un piekļuvi pamata 
maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā; lai 
pieņemtu noteikumus par maksājumtiesību 
vērtības un skaita vai vērtības 
palielinājuma aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 290. 
pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus, lai pieņemtu 
noteikumus par lauksaimnieku tiesībām uz 
atbalstu un piekļuvi pamata maksājuma 
shēmai mantošanas un paredzamas 
mantošanas, mantošanas saskaņā ar nomas 
līgumu, juridiskā statusa vai nosaukuma 
maiņas, saimniecības apvienošanas vai 
sadalīšanas gadījumā; lai pieņemtu 
noteikumus par maksājumtiesību vērtības 
un skaita vai vērtības palielinājuma 
aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
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noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri 
2011. gadā nebija pieteikušies uz atbalstu.

noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri no 
2009. līdz 2011. gadam nebija pieteikušies 
uz atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 223
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu noteikumus par lauksaimnieku 
tiesībām uz atbalstu un piekļuvi pamata 
maksājuma shēmai mantošanas un 
paredzamas mantošanas, mantošanas 
saskaņā ar nomas līgumu, juridiskā statusa 
vai nosaukuma maiņas, saimniecības 
apvienošanas vai sadalīšanas gadījumā; lai 
pieņemtu noteikumus par maksājumtiesību 
vērtības un skaita vai vērtības 
palielinājuma aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 

(23) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un precizētu īpašās situācijas, 
kādas var rasties, piemērojot pamata 
maksājuma shēmu, saskaņā ar Līguma 290. 
pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus, lai pieņemtu 
noteikumus par lauksaimnieku tiesībām uz 
atbalstu un piekļuvi pamata maksājuma 
shēmai mantošanas un paredzamas 
mantošanas, mantošanas saskaņā ar nomas 
līgumu, juridiskā statusa vai nosaukuma 
maiņas, saimniecības apvienošanas vai 
sadalīšanas gadījumā; lai pieņemtu 
noteikumus par maksājumtiesību vērtības 
un skaita vai vērtības palielinājuma 
aprēķināšanu, kas saistīta ar 
maksājumtiesību piešķiršanu, arī 
noteikumus par iespēju noteikt to 
maksājumtiesību provizorisku vērtību un 
skaitu vai provizorisku palielinājumu, kas 
piešķirtas, pamatojoties uz lauksaimnieka 
pieteikumu, par maksājumtiesību 
provizoriskās un galīgās vērtības un skaita 
noteikšanas nosacījumiem un par 
gadījumiem, kad maksājumtiesību 
piešķiršanu varētu ietekmēt pārdošanas vai 
nomas līgums; lai pieņemtu noteikumus 
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par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri 
2011. gadā nebija pieteikušies uz atbalstu.

par to maksājumtiesību vērtības un skaita 
noteikšanu un aprēķināšanu, kas saņemtas 
no valsts rezerves; lai pieņemtu 
noteikumus par to, kā grozāma 
maksājumtiesību vienības vērtība, ja runa 
ir par maksājumtiesību daļām, un kritērijus 
maksājumtiesību piešķiršanai atkarībā no 
valsts rezerves izmantojuma un 
piešķiršanai lauksaimniekiem, kuri 
2010. vai 2011. gadā nebija pieteikušies uz 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan 
klimata, gan vides politikas mērķus. Šāda 
prakse būtu jāveic kā vienkāršas, 
vispārinātas, ārpuslīgumiskas un 
ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 

svītrots



AM\905018LV.doc PE491.238v01-00113/166 AM\

LV

Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir 
saderīga ar minēto direktīvu mērķiem. 
Ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības 
sistēmu vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi 
uz vidi, lauksaimniekiem, kuri pilda 
Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu paredzētos 
nosacījumus, būtu jāgūst labums no 
“ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ir iespēja, ka pašreizējie priekšlikumi par “ekoloģisko komponentu” negatīvi ietekmēs vidi, 
nevis sekmēs tās saglabāšanu.

Grozījums Nr. 225
Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 

svītrots
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jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan 
klimata, gan vides politikas mērķus. Šāda 
prakse būtu jāveic kā vienkāršas, 
vispārinātas, ārpuslīgumiskas un 
ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir 
saderīga ar minēto direktīvu mērķiem. 
Ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības 
sistēmu vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi 
uz vidi, lauksaimniekiem, kuri pilda 
Padomes 2007. gada 28. jūnija
Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu paredzētos 
nosacījumus, būtu jāgūst labums no 
“ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan 
klimata, gan vides politikas mērķus. Šāda 
prakse būtu jāveic kā vienkāršas, 
vispārinātas, ārpuslīgumiskas un 
ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir 
saderīga ar minēto direktīvu mērķiem. 
Ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības 
sistēmu vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi 
uz vidi, lauksaimniekiem, kuri pilda 
Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu un par Regulas (EEK) 
Nr. 2092/91 atcelšanu paredzētos 
nosacījumus, būtu jāgūst labums no 
“ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 

svītrots
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Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 

(26) Tā kā galvenais jaunās KLP mērķis ir 
turpināt veikt uz tirgu orientētas 
reformas, ekoloģisko rādītāju uzlabošana 
un sabiedrisko preču nozīmes 
lauksaimniecībā atzīšana kļūst arvien 
svarīgāks elements jaunajā KLP. 
Ekoloģiskos rādītājus var uzlabot, paredzot 
tiešo maksājumu “ekoloģisko” 
komponentu, ko pieņem sarunās un 
piemēro brīvprātīgi, un ko noteiktos 
gadījumos var izmantot, lai atbalstītu
klimatam labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi. Šajā nolūkā daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, dalībvalstis var izmantot, 
lai papildus pamata maksājumam piešķirtu 
gada maksājumu par dažādiem 
iespējamiem prakses veidiem, kurus 
lauksaimnieki var ievērot, cenšoties 
sasniegt gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šādu praksi varētu veikt kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību. Šīs darbības 
var ietvert “ekoloģiskos” pasākumus, 
piemēram, tādu kultūru atlasīšanu, kas 
piemērotas savvaļas dzīvnieku, putnu un 
kukaiņu barībai, projektētus bioloģiskās 
daudzveidības koridorus, klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumus un 
vispārēju ekoloģisko pārvaldību, kā arī 
pētniecību un inovāciju. Šāda prakse būtu 
jānosaka arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
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2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tādas pašas 
priekšrocības būtu jāparedz tiem 
lauksaimniekiem, kuri ir iesaistījušies 
agrovides pārvaldības shēmās valsts 
līmenī saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005.

Or. en

Grozījums Nr. 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus. Šajā nolūkā 
30 % no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai papildus 
pamatmaksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par trim obligātiem prakses 
veidiem, kas lauksaimniekiem jāievēro, par 
prioritāti izvirzot gan klimata, gan vides 
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maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, 
kas pārsniedz savstarpējās atbilstības 
prasības un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

politikas mērķus. Šāda prakse būtu jāveic 
kā vienkāršas, līdzvērtīgas, piemērotas
ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar valsts un/vai reģionālajiem 
lauksaimniecības nosacījumiem, 
piemēram, kultūru dažādošanu, ilggadīgo 
zālāju uzturēšanu, ekoloģiski nozīmīgām 
platībām, barības vielu pārvaldības plānu,
saimniecības energoefektivitātes plānu un 
ziemas sezonas zemsegu. Šāda prakse būtu 
jānosaka arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tas pats 
attiecas arī uz tiem lauksaimniekiem, kuri 
ievēro prasības, kas paredzētas neatkarīgi 
apstiprinātās valsts vai reģionu 
sertificētās shēmās, kas ir labvēlīgas videi 
un klimatam. “Ekoloģiskā” komponenta 
neievērošanas gadījumā, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu, 
būtu jāpiemēro maksimālais 
administratīvais sods — attiecīgā 
lauksaimnieka izslēgšana no saskaņā ar 
šo komponentu paredzētā atbalsta 
saņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan 
klimata, gan vides politikas mērķus. Šāda 
prakse būtu jāveic kā vienkāršas, 
vispārinātas, ārpuslīgumiskas un ikgadējas 
darbības, kas pārsniedz savstarpējās 
atbilstības prasības un ir saistītas ar 
lauksaimniecību, piemēram, kultūru 
dažādošana, ilggadīgo zālāju uzturēšana un 
ekoloģiski nozīmīgas platības. Šāda prakse 
būtu jānosaka kā obligāta arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi,
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu “ekoloģisko” 
komponentu tādai visā Savienībā 
īstenojamai lauksaimniecības praksei, kas 
ir labvēlīga klimatam un videi. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai papildus 
pamata maksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par klimata un vides jomā 
īstenotu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju, 
ganību un ilggadīgo stādījumu uzturēšana 
un ekoloģiski nozīmīgas platības, barības 
vielu pārvaldība, ziemas sezonas zemsega, 
minimāla augsnes apstrāde vai apstrāde 
netiek veikta, tieša urbšana, bioloģiskās 
daudzveidības rīcības plāni un ūdens 
apsaimniekošana. Šāda prakse būtu 
jānosaka arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu,
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. 
Lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
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labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, lauksaimniekiem, 
kas ir iesaistījušies agrovides shēmās, 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības ir 
sertificētas atbilstoši valsts vides 
sertifikācijas shēmām, un 
lauksaimniekiem, kuriem vairāk nekā 
70 % no atbalsttiesīgās lauksaimniecības 
zemes ir zālāji, būtu jāgūst labums no 
“ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanas gadījumā 
nevajadzētu samazināt pamata 
maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 230
James Nicholson, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļu
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstis var 
izmantot, lai papildus pamata maksājumam 
piešķirtu gada maksājumu par praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka arī 
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obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tādi paši 
noteikumi būtu jāpiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iesaistās lauku 
attīstībai paredzētās agrovides 
programmās vai kuri ir sertificēti atzītas 
vides vērtības valsts sertifikācijas sistēmā. 
Lauksaimniekiem arī būtu jāspēj 
sadarboties ar tuvumā esošām 
saimniecībām, lai šīs “ekoloģiskā” 
komponenta saistības tiktu izpildītas 
kolektīvi un lai jauktās saimniecībās 
kultūras tiktu dažādotas koordinēti, kā arī 
lai nodrošinātu, ka auglīga 
lauksaimniecības zeme netiek izslēgta no 
izmantošanas tikai tāpēc vien, ka jāievēro 
mākslīgi noteikti mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Saimniecības, kas atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK (Biotopu direktīva)
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK (Putnu direktīva), kā arī tās 
saimniecības, kas saņem Regulas (ES) 
Nr. […] [DR] 29. pantā noteikto agrovides 
un klimata atbalstu, ir uzskatāmas par 
tādām saimniecībām, kas atbilst šā 
“ekoloģiskā” komponenta prasībām, 
ievērojot vides prasības, kas šīm 
saimniecībām jāievēro ražošanas procesu 
laikā. Ņemot vērā bioloģiskās 
lauksaimniecības sistēmu vispārēji atzīto 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tāpat, ņemot 
vērā labvēlīgo ietekmi uz vidi, ko paši par 
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sevi rada tādi noteikti ražošanas veidi kā 
ilggadīgie stādījumi, kas tiesīgi saņemt 
pamata maksājumu, ilggadīgie zālāji, 
dārzeņi un rīsi, to komponentiem būtu 
jāgūst labums no “ekoloģiskā” 
komponenta bez nepieciešamības ievērot 
citas saistības. Olīvkoki, vīnogulāji un 
augļu koki ir raksturīgi lielāku reģionu 
ekosistēmai un veicina augsnes noturību 
pret eroziju, uztver oglekļa dioksīdu un 
mazina siltumnīcefekta gāzu emisiju. 
“Ekoloģiskā” komponenta neievērošanai 
būtu jānoved pie sodu piemērošanas, 
pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantu, tomēr soda apmērs 
nekādā gadījumā nedrīkstētu pārsniegt 
maksājumu par videi labvēlīgu praksi.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā papildu izmaksas, peļņas zaudējumu un jo īpaši audzēšanas klimatiskos 
apstākļus, tiem saņēmējiem, kas maksājumu par videi labvēlīgu praksi saņem automātiski, 
būtu jāiekļauj visi segmenti, kam būtu automātiski jāgūst labums no šā maksājuma. Būtu 
jāņem vērā tiešā vides ietekme, ko savu fitoloģisko īpašību dēļ rada dažas kultūras, kas dod 
ieguldījumu noteiktu biotipu uzturēšanā, un izslēgšana no to saņēmēju saraksta, kuri saņem 
maksājumu par videi labvēlīgu praksi, būtu jānosaka kā maksimālais sods.

Grozījums Nr. 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai piešķirtu 
gada maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
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maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūraugu dažādošana, pastāvīgo ganību, 
ilggadīgo zālāju un daudzgadīgo 
kultūraugu, kuru audzēšanā izmanto 
piemērotu agronomijas praksi, uzturēšana 
un ekoloģiski nozīmīgas platības. Šāda 
prakse būtu jānosaka arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tādi paši 
noteikumi būtu jāpiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iesaistās lauku 
attīstībai paredzētās agrovides 
programmās vai kuri ir sertificēti atzītas 
vides vērtības valsts sertifikācijas sistēmā, 
vai lauksaimniekiem, kuri ievēro vides 
pamatnostādnes, ko piemēro ilgstpējīgām 
darbības programmām vienotajā TKO, un 
kuri saņem atbilstošus maksājumus, vai 
kuri ievēro valsts līmenī apstiprinātas 
agrovides shēmas.

Or. it

Grozījums Nr. 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai piešķirtu 
gada maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūraugu dažādošana, ilggadīgo zālāju un 
ganību, daudzgadīgo kultūraugu, kuru 
audzēšanā izmanto piemērotu 
agronomijas praksi, uzturēšana un 
ekoloģiski nozīmīgas platības. Šāda prakse 
būtu jānosaka arī tiem lauksaimniekiem, 
kuru saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tādi paši 
noteikumi būtu jāpiemēro 
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papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

lauksaimniekiem, kuri iesaistās lauku 
attīstībai paredzētās agrovides 
programmās vai kuri ir sertificēti atzītas 
vides vērtības valsts sertifikācijas sistēmā, 
vai lauksaimniekiem, kuri ievēro vides 
pamatnostādnes, ko piemēro ilgstpējīgām 
darbības programmām vienotajā TKO, vai 
kuri ievēro valsts līmenī apstiprinātas 
agrovides shēmas.

Or. it

Grozījums Nr. 234
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana, ekoloģiski nozīmīgas 
platības un citi šīs Regulas 29. pantā 
noteiktie pasākumi. Šāda prakse būtu 
jānosaka kā obligāta arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, lauksaimniekiem,
kuri iesaistās lauku attīstībai paredzētās 
agrovides programmās vai ir sertificēti 
atzītas vides vērtības valsts sertifikācijas 
sistēmā, kā arī lauksaimniekiem, kuru 
atbalsttiesīgās platības sedz ilggadīgie 
zālāji vismaz 50 % apmērā, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 235
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
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par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas,
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
šo bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, un 
lauksaimniekiem, kuri ņem būtisku dalību 
agrovides pasākumos, būtu jāgūst labums 
no “ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, un 
lauksaimniekiem, kuri ir apņēmušies 
pildīt vides un klimata pasākumus 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [RDR] 
29. pantu, būtu jāgūst labums no 
“ekoloģiskā” komponenta bez papildu 
pienākumu izpildes.  “Ekoloģiskā” 
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komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūraugu dažādošana, 
ilggadīgo zālāju un tradicionālo ganību 
un daudzgadīgo kultūraugu uzturēšana ar 
nosacījumu, ka zeme tiek saglabāta labā 
agronomiskā stāvoklī, un ekoloģiski 
nozīmīgas platības. Šāda prakse būtu 
jānosaka kā obligāta arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
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vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. it

Grozījums Nr. 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūraugu dažādošana, 
ilggadīgo zālāju un daudzgadīgo 
kultūraugu, kuru audzēšanā izmanto 
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obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

piemērotu agronomijas praksi, un 
ekoloģiski nozīmīgu platību uzturēšana. 
Šāda prakse būtu jānosaka kā obligāta arī 
tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai papildus 
pamata maksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
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maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka arī 
tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. bg

Grozījums Nr. 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus. Šajā nolūkā 
daļa no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, 
dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai papildus 
pamata maksājumam piešķirtu gada 
maksājumu par obligātu praksi, kas
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas, ārpuslīgumiskas 
un ikgadējas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Ņemot vērā prasības, kuras kļūst 
arvien stingrākas un kuras ražošanas 
procesā ir jāievēro saimniecībām, kas
atrodas Natura 2000 teritorijās, uz kurām 
attiecas Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, kā arī tām saimniecībām, kas 
saņem Regulas (ES) Nr. […] [DR] 
29. pantā noteikto agrovides un klimata 
atbalstu, minētās saimniecības ir 
uzskatāmas par tādām saimniecībām, kas 
izpilda šīs “ekoloģiskā” komponenta 
prasības. Ņemot vērā bioloģiskās 
lauksaimniecības sistēmu vispārēji atzīto 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tāpat, ņemot 
vērā labvēlīgo ietekmi uz vidi, ko paši par 
sevi rada tādi noteikti ražošanas veidi kā 
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ilggadīgie stādījumi, kas tiesīgi saņemt 
pamata maksājumu, ilggadīgie zālāji, 
dārzeņi un rīsi, to komponentiem būtu 
jāgūst labums no “ekoloģiskā” 
komponenta bez nepieciešamības ievērot 
jebkādas citas saistības. Olīvkoki, 
vīnogulāji un augļu koki ir raksturīgi 
lielāku reģionu ekosistēmai un veicina 
augsnes noturību pret eroziju, uztver 
oglekļa dioksīdu un mazina 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tādi paši 
noteikumi būtu jāpiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iesaistās lauku 
attīstībai paredzētās agrovides 
programmās vai kuri ir sertificēti atzītas 
vides vērtības valsts sertifikācijas sistēmā. 
“Ekoloģiskā” komponenta neievērošanai 
būtu jānoved pie sodu piemērošanas, 
pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantu, tomēr soda apmērs 
nekādā gadījumā nedrīkstētu pārsniegt 
maksājumu par videi labvēlīgu praksi.

Or. es

Grozījums Nr. 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
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būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Ņemot vērā prasības, kuras kļūst 
arvien stingrākas un kuras ražošanas 
procesā ir jāievēro saimniecībām, kas
atrodas Natura 2000 teritorijās, uz kurām 
attiecas Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, kā arī tām saimniecībām, kas 
saņem Regulas (ES) Nr. […] [DR] 
29. pantā noteikto agrovides un klimata 
atbalstu, minētās saimniecības ir 
uzskatāmas par tādām saimniecībām, kas 
izpilda šīs “ekoloģiskā” komponenta 
prasības. Ņemot vērā bioloģiskās 
lauksaimniecības sistēmu vispārēji atzīto 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. Tāpat, ņemot 
vērā labvēlīgo ietekmi uz vidi, ko paši par 
sevi rada tādi noteikti ražošanas veidi kā 
ilggadīgie stādījumi, kas tiesīgi saņemt 
pamata maksājumu, ilggadīgie zālāji, 
dārzeņi un rīsi, to komponentiem būtu 
jāgūst labums no “ekoloģiskā” 
komponenta bez nepieciešamības ievērot 
jebkādas citas saistības. Olīvkoki, 
vīnogulāji un augļu koki ir raksturīgi 
lielāku reģionu ekosistēmai un veicina 
augsnes noturību pret eroziju, uztver 
oglekļa dioksīdu un mazina 
siltumnīcefekta gāzu emisiju. 
“Ekoloģiskā” komponenta neievērošanai 
būtu jānoved pie sodu piemērošanas, 
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pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. […] 
[HZR] 65. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 242
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas,
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas un
ārpuslīgumiskas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju 
uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības, augseka, uz pākšaugu audzēšanu 
balstītas sistēmas, ar saimniecības 
energoapgādi un pašefektivitāti saistīti 
pasākumi, ūdens un augsnes 
apsaimniekošana, buferjoslas, precīzi 
lauksaimniecības paņēmieni, ilggadīgas 
kultūras vai ilgtspējīgas sertificētas 
shēmas. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
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lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
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un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, augseka, pastāvīgo ganību un 
ekoloģiskās infrastruktūras uzturēšana. 
Šāda prakse būtu jānosaka kā obligāta arī 
tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. 

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām nav labvēlīgas ietekmes uz vidi. Tomēr bioloģiskajai 
lauksaimniecībai būtu jāpiemēro videi labvēlīgi pasākumi, lai mazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
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tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, 
kas pārsniedz savstarpējās atbilstības 
prasības un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai ciešā saistībā ar 
pamatmaksājumu piešķirtu gada 
maksājumu par obligātu praksi, kas 
lauksaimniekiem jāievēro, par prioritāti 
izvirzot gan klimata, gan vides politikas 
mērķus. Šāda prakse būtu jāveic kā 
vienkāršas, vispārinātas un 
ārpuslīgumiskas darbības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības prasības un ir 
saistītas ar lauksaimniecību, piemēram, 
augseka, ilggadīgo zālāju uzturēšana un 
ekoloģiski nozīmīgas platības. Šāda prakse 
būtu jānosaka kā obligāta arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Tādēļ, ņemot 
vērā atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi,
attiecīgajiem lauksaimniekiem vajadzētu 
gūt labumu no “ekoloģiskā” komponenta
bez prasības izpildīt jebkādas citas 
saistības. Ņemot vērā bioloģiskās 
lauksaimniecības sistēmu vispārēji atzīto 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
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papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. pt

Grozījums Nr. 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, pastāvīgo 
ganību uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamata 
maksājumam piešķirtu gada maksājumu 
par obligātu praksi, kas lauksaimniekiem 
jāievēro, par prioritāti izvirzot gan klimata, 
gan vides politikas mērķus. Šāda prakse 
būtu jāveic kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
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un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju un ekoloģiskās infrastruktūras 
uzturēšana. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Augseka ir labi iedibināta 
lauksaimniecības prakse, kas nodrošina 
ne tikai daudzveidību vien. Tā palielina
augsnes auglību bez nepieciešamības 
izmantot dārgus un mākslīgus līdzekļus 
un samazina pesticīdu izmantošanas 
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nepieciešamību, tāpēc tā arī nodrošina 
ekonomiskus labumus lauksaimniekiem, 
jo mazina viņu atkarību no ārējiem 
ieguldījumiem. Pākšaugu iekļaušana
augsekā nodrošinātu labvēlīgu ietekmi uz 
vidi, lauksaimniekiem samazinātos 
ražošanas izmaksas un mazinātos arī ES 
atkarība no lopbarībai paredzēta proteīna 
importa.

Or. en

Grozījums Nr. 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstu 
izraudzītie un to teritorijā piemērojamie 
ekoloģiskie pasākumi dod atbilstošu 
labumu videi un klimatam, dalībvalstis 
izvēlas trīs atbilstīgus pasākumus no 
saraksta, kurā iekļauti seši ES līmenī
noteikti iespējami pasākumi, un divu 
mēnešu laikā pēc izraudzīto pasākumu 
paziņošanas Komisijai, saņem tās 
apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Pārbaudot atsevišķu saimniecību 
atbilstību vides prasībām un lemjot par šīs 
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tiešo maksājumu daļas izmaksu, būtu arī 
jāapsver un jāierosina izmantot vairāku 
saimniecību kolektīvu pārvaldību, ko 
īsteno ražotāju organizācijas un 
kooperatīvi. Šādai procedūrai ir 
pastiprinoša ietekme, kas ļauj sasniegt 
kopējās lauksaimniecības politikas mērķu 
galveno aspektu.

Or. es

Pamatojums

Šāda kolektīvās pārvaldības sistēma pastiprina pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un 
klimatu. Principā tā tiek piemērota lauku attīstības priekšlikumu kontekstā (vides maksājumi), 
lai gan to varētu apsvērt arī šajā tiešo maksājumu kontekstā.

Grozījums Nr. 251
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Atbalsts pākšu proteīnaugu 
audzēšanas iekļaušanai augsekā 
ievērojami veicina uzlabotu, ilgtspējīgu 
lauksaimniecības sistēmu izveidi, kas ir 
integrēta pieeja, lai risinātu problēmas, 
kas saistītas ar klimata pārmaiņu 
mazināšanu un bioloģiskās daudzveidības 
un augsnes auglības zudumu. Pētniecība 
un uzlabota apmācība, kā arī 
lauksaimniekiem paredzēti 
paplašināšanas pakalpojumi šajā jomā, kā 
arī sēklu ieguves infrastruktūras izveide, 
tostarp vietējo un reģionālo šķirņu 
uzglabāšana un selekcija, ir svarīgi 
aspekti, lai samazinātu proteīna deficītu 
ES un uzlabotu lauksaimnieku 
ieņēmumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ar kultūru 
dažādošanas pasākumu saistīto pienākumu 
samērīgu un nediskriminējošu piemērošanu 
un lai tie garantētu spēcīgāku vides 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu “kultūras” 
definīciju un pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(27) Lai nodrošinātu ar augsekas
pasākumu saistīto pienākumu samērīgu un 
nediskriminējošu piemērošanu un lai tie 
garantētu spēcīgāku vides aizsardzību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu “kultūras” 
definīciju un pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ar kultūru 
dažādošanas pasākumu saistīto pienākumu 
samērīgu un nediskriminējošu piemērošanu 
un lai tie garantētu spēcīgāku vides 
aizsardzību, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu “kultūras” 
definīciju un pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(27) Lai nodrošinātu ar augsekas
pasākumu saistīto pienākumu samērīgu un 
nediskriminējošu piemērošanu un lai tie 
garantētu spēcīgāku vides aizsardzību, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai noteiktu “kultūras” 
definīciju un pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 255
Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

svītrots

Or. en

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

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28)  Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju un ilggadīgo 
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ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

stādījumu platības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai 
pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. it

Grozījums Nr. 257
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā pastāvīgo ganību platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā pastāvīgo ganību platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā ilggadīgo zālāju platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

(28) Lai nodrošinātu to, ka lauksaimnieki 
saglabā pastāvīgo ganību platības, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
lai pieņemtu pasākuma piemērošanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Katrā saimniecībā 7 % no 
aramzemes tiks izmantoti tā, lai tiktu 
palielināta funkcionālā bioloģiskā 
daudzveidība, un tādējādi tiks nodrošināta 
arī agrovides sistēmu darbība vai 
sabiedrisko preču sniegšana. Elementi, 
kas bieži vien jau ir uzskatāmi par vides 
pasākumiem (piem., dzīvžogi, grāvji, 
mitrzeme un citas daļēji dabiskas 
dzīvotnes, kā arī citi jau esoši ainavas 
elementi), tiktu pievienoti buferjoslām, lai 
radītu agrovides infrastruktūru 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām. 
Tādēļ tas nebūtu jāuzskata ne par zemes 
izslēgšanu no izmantošanas, ne jaunu 
atmatu veidošanu, bet drīzāk par 
uzlabojumu, lai panāktu visas sistēmas 
ilgtermiņa efektivitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 
minētā procentuālā daļa.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 

svītrots
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minētā procentuālā daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiski nozīmīgu 
platību pasākuma efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minēto ekoloģiski 
nozīmīgo platību veidus un lai pievienotu 
un definētu citus ekoloģiski nozīmīgu 
platību veidus, ko var ņemt vērā, lai 
konstatētu, vai ir ievērota šajā pasākumā 
minētā procentuālā daļa.

(29) Lai nodrošinātu ekoloģiskās 
infrastruktūras efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā 
dalībvalstu specifiku, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai sīkāk 
definētu šajā pasākumā minētās 
infrastruktūras veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
29.а apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, vides aizsardzību un 
lauksaimniecības ražīgumu, tiek ieviesta 
īpaša shēma, kas paredzēta nozarēm, kas 
aktīvi dod ieguldījumu minētajās jomās. 
Biškopības nozarei būtu jāpiešķir 
prioritāte, un būtu jāparedz noteikums 
par tiešu atbalstu bišu kolonijām, kuras 
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uztur reģistrēti ražotāji. Ir jāņem vērā 
nepieciešamība finansēt apputeksnēšanu.

Or. bg

Grozījums Nr. 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) lai uzlabotu vidi, cīnītos pret klimata 
pārmaiņām un uzlabotu agronomiskos 
apstākļus, Komisija nekavējoties iesniedz 
stratēģisku plānu par augu proteīnu 
piegādi, kas ļaus ES samazināt tās 
ārkārtīgi lielo atkarību no ārējiem 
piegādes avotiem. Plānā būtu jāparedz 
plašāka eļļas un proteīna augu un 
dārzeņu audzēšana saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, un tam būtu 
jāveicina piemērotu un ražīgu šķirņu 
agronomiskā izpēte.

Or. fr

Grozījums Nr. 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai nodrošinātu to, ka barības vielu 
pārvaldības plānos tiek iekļauta pilnīga 
informācija un tiek paredzēta izmantoto 
barības vielu un lauksaimnieku izmantoto 
mēslošanas līdzekļu optimizācija, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktu 
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nolūkā pieņemt papildu noteikumus par 
šā pasākuma piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Lai nodrošinātu to, ka 
energoefektivitātes plānos tiek garantēta 
lauksaimnieku izmantotās enerģijas 
optimizācija un ka saimniecībās tiek 
mazināta fosilā kurināmā izmantošana, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus nolūkā pieņemt papildu 
noteikumus par šā pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
29.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29c) Lai panāktu, ka ziemas sezonā tiek 
nodrošināta zemsega, vienlaikus 
palielinot šā pasākuma labvēlīgo ietekmi 
uz vidi un klimatu, dalībvalstīm būtu 
jānosaka to teritorijām vispiemērotākās 
zemsegas izveides un iznīcināšanas 
termiņi, un saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
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tiesību aktus nolūkā pieņemt papildu 
noteikumus par šā pasākuma 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai sekmētu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības attīstību apgabalos, 
kuros ir specifiski dabas ierobežojumi, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu no 
valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, izmantot tam, lai 
visiem lauksaimniekiem, kas darbojas 
šajos apgabalos, papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu 
gada maksājumu. Ar minēto maksājumu 
nevajadzētu aizstāt saskaņā ar lauku 
attīstības programmām sniegto atbalstu, 
un to nevajadzētu piešķirt 
lauksaimniekiem apgabalos, kas bija 
noteikti saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), bet nav noteikti saskaņā ar 
46. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
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Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai sekmētu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības attīstību apgabalos, kuros 
ir specifiski dabas ierobežojumi, būtu 
jādod dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai visiem 
lauksaimniekiem, kas darbojas šajos 
apgabalos, papildus pamata maksājumam 
piešķirtu platībatkarīgu gada maksājumu. 
Ar minēto maksājumu nevajadzētu aizstāt 
saskaņā ar lauku attīstības programmām 
sniegto atbalstu, un to nevajadzētu piešķirt 
lauksaimniekiem apgabalos, kas bija 
noteikti saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), bet nav noteikti saskaņā ar 
46. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

(30) Lai sekmētu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības attīstību apgabalos, kuros 
ir specifiski dabas ierobežojumi un 
pamestas platības, būtu jādod dalībvalstīm 
iespēja daļu no valsts maksimālā apjoma, 
kas noteikts tiešajiem maksājumiem, 
izmantot tam, lai visiem lauksaimniekiem, 
kas darbojas šajos apgabalos, papildus 
pamata maksājumam piešķirtu gada 
maksājumu, pamatojoties uz tādu jaunu 
kritēriju kā kopējā realizējamā 
produkcija, pievienotā vērtība vai 
nodarbināto skaits. Ar minēto maksājumu 
nevajadzētu aizstāt saskaņā ar lauku
attīstības programmām sniegto atbalstu, un 
to nevajadzētu piešķirt lauksaimniekiem 
apgabalos, kas bija noteikti saskaņā ar 
Padomes 2005. gada 20. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), bet nav noteikti saskaņā ar 
46. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta 
Padomes […] Regulā (ES) Nr. […] par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR].

Or. it

Grozījums Nr. 271
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir (31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
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finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu
pēc to sākotnējās izveidošanas, dalībvalsts 
var paredzēt ienākumu atbalstu jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Dalībvalstis 
daļu no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, var 
izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus 
pamatmaksājumam piešķirtu platībatkarīgu 
gada maksājumu. Minētais maksājums 
būtu jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo 
tam būtu jāaptver tikai saimniecības 
darbības sākotnējais periods un tam 
nevajadzētu kļūt par darbības atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un to var ņemt vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, var 
paredzēt ienākumu atbalstu jaunajiem 
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lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Vajadzētu ļaut
dalībvalstīm daļu no valsts maksimālā 
apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

Or. en

Pamatojums

Jaunajiem lauksaimniekiem paredzētie otrā pīlāra pasākumi ir efektīvāks veids, kā atbalstīt 
un iedrošināt jaunos dalībniekus, tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai brīvi izvēlēties, vai 
īstenot pirmā pīlāra pasākumus.

Grozījums Nr. 273
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt 
jaunu saimniecisko darbību 
lauksaimniecības nozarē, un tas būtu 
jāņem vērā tiešo maksājumu sadalījumā un 
plānošanā. Šī attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 

(31) Ņemot vērā to, ka tikai 6 % ES 
lauksaimnieku vēl nav sasnieguši 35 gadu 
vecumu un ka aptuveni 80 % 
lauksaimnieku ir vecāki par 55 gadiem, ir 
jāveic sociāli ilgtspējīga stiprināšana.
Tiešo maksājumu sadalījumā un plānošanā 
būtu jāņem vērā tas, ka jaunie 
lauksaimnieki sāk un attīsta jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē vai ka jaunie dalībnieki veido 
lauksaimniecības uzņēmumus. Šiem 
maksājumiem būtu arī jāveicina 
sadarbība starp vecajiem un jaunajiem 
lauksaimniekiem, tādējādi nodrošinot 
lauku teritoriju sociāli ilgtspējīgu 
attīstību. Lai sāktu saimniecisko darbību, 
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maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

jaunajiem lauksaimniekiem ļoti svarīgs ir 
sākotnējais finansējums. Tādēļ 
ieguldījumu dotācijai pirmajā gadā 
vajadzētu būtu vismaz 50 % no visam 
periodam paredzētā budžeta. Jaunajiem 
dalībniekiem vajadzētu būt fiziskām un 
juridiskām personām, kā arī personām, 
kas ar uzņēmējdarbību sāk nodarboties kā 
kooperatīvi, iesaistot citas saimniecības.
Šī attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai atvieglotu saimniecību darbības 
uzsākšanu un strukturālo pielāgošanu tiem, 
kuriem ir grūtības pēc to sākotnējās 
izveidošanas, būtu jāparedz ienākumu 
atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunajiem dalībniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai papildus 
pamata maksājumam piešķirtu 
platībatkarīgu gada maksājumu. Minētais 
maksājums būtu jāpiešķir ne ilgāk kā 
piecus gadus, jo tam būtu jāaptver tikai 
saimniecības darbības sākotnējais periods 
un tam nevajadzētu kļūt par darbības 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt 
jaunu saimniecisko darbību 
lauksaimniecības nozarē, un tas būtu 
jāņem vērā tiešo maksājumu sadalījumā 

(31) Lai risinātu ar paaudžu maiņu 
saistītās problēmas lauksaimniecības 
nozarē, kurā tikai 7 % no iedzīvotājiem vēl 
nav sasnieguši 35 gadu vecumu, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
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un plānošanā. Šī attīstība ir svarīga 
Savienības lauksaimniecības nozares 
konkurētspējai, tāpēc, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem atvieglotu saimniecību 
darbības uzsākšanu un to saimniecību 
strukturālo pielāgošanu pēc to sākotnējās 
izveidošanas, būtu jāparedz ienākumu 
atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, kas 
uzsāk lauksaimniecisko darbību. Būtu 
jādod dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem atvieglotu saimniecību 
darbības uzsākšanu un to saimniecību 
strukturālo pielāgošanu pēc to sākotnējās 
izveidošanas. Būtu jādod dalībvalstīm 
iespēja daļu no valsts maksimālā apjoma, 
kas noteikts tiešajiem maksājumiem, 
izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem un citiem 
jauniem dalībniekiem ir finansiāli sarežģīti
aizsākt un attīstīt jaunu saimniecisko 
darbību lauksaimniecības nozarē, un tas 
būtu jāņem vērā tiešo maksājumu 
sadalījumā un plānošanā. Šī attīstība ir 
svarīga Savienības lauksaimniecības 
nozares konkurētspējai, tāpēc, lai 
jaunajiem lauksaimniekiem un jaunajiem 
dalībniekiem atvieglotu saimniecību 
darbības uzsākšanu un to saimniecību 
strukturālo pielāgošanu pēc to sākotnējās 
izveidošanas, būtu jāparedz ienākumu 
atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunajiem dalībniekiem, kas uzsāk 
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maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunajiem 
dalībniekiem papildus pamatmaksājumam 
piešķirtu platībatkarīgu gada maksājumu. 
Minētais maksājums būtu jāpiešķir ne ilgāk 
kā piecus gadus, jo tam būtu jāaptver tikai 
saimniecības darbības sākotnējais periods 
un tam nevajadzētu kļūt par darbības 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunajiem dalībniekiem ir finansiāli 
sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunajiem dalībniekiem atvieglotu 
saimniecību darbības uzsākšanu un to
saimniecību strukturālo pielāgošanu pēc to 
sākotnējās izveidošanas, būtu jāparedz 
ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem un jaunajiem 
dalībniekiem, kas uzsāk lauksaimniecisko 
darbību. Būtu jādod dalībvalstīm iespēja 
daļu no valsts maksimālā apjoma, kas 
noteikts tiešajiem maksājumiem, izmantot 
tam, lai jaunajiem lauksaimniekiem un 
jaunajiem dalībniekiem papildus 
pamatmaksājumam piešķirtu platībatkarīgu 
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sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

gada maksājumu. Minētais maksājums 
būtu jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo 
tam būtu jāaptver tikai saimniecības 
darbības sākotnējais periods un tam 
nevajadzētu kļūt par darbības atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 277
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
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

(31) Sievietēm un jaunajiem 
lauksaimniekiem ir finansiāli sarežģīti 
aizsākt un attīstīt jaunu saimniecisko 
darbību lauksaimniecības nozarē, un tas 
būtu jāņem vērā tiešo maksājumu 
sadalījumā un plānošanā. Šī attīstība ir 
svarīga Savienības lauksaimniecības 
nozares konkurētspējai, tāpēc, lai sievietēm 
un jaunajiem lauksaimniekiem atvieglotu 
saimniecību darbības uzsākšanu un to 
saimniecību strukturālo pielāgošanu pēc to 
sākotnējās izveidošanas, būtu jāparedz 
ienākumu atbalsts sievietēm un jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir piecus gadus, jo tam būtu jāaptver 
tikai saimniecības darbības sākotnējais 
periods un tam nevajadzētu kļūt par 
darbības atbalstu.

Or. it
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Grozījums Nr. 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu.

(31) Jaunajiem lauksaimniekiem ir 
finansiāli sarežģīti aizsākt un attīstīt jaunu 
saimniecisko darbību lauksaimniecības 
nozarē, un tas būtu jāņem vērā tiešo 
maksājumu sadalījumā un plānošanā. Šī 
attīstība ir svarīga Savienības 
lauksaimniecības nozares konkurētspējai, 
tāpēc, lai jaunajiem lauksaimniekiem 
atvieglotu saimniecību darbības uzsākšanu 
un to saimniecību strukturālo pielāgošanu 
pēc to sākotnējās izveidošanas, būtu 
jāparedz ienākumu atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem, kas uzsāk 
lauksaimniecisko darbību. Būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, izmantot tam, lai jaunajiem 
lauksaimniekiem papildus pamata 
maksājumam piešķirtu platībatkarīgu gada 
maksājumu. Minētais maksājums būtu 
jāpiešķir ne ilgāk kā piecus gadus, jo tam 
būtu jāaptver tikai saimniecības darbības 
sākotnējais periods un tam nevajadzētu kļūt 
par darbības atbalstu. Sievietēm, kas 
darbojas lauksaimniecības nozarē un 
veido nozīmīgu darbaspēka daļu, būtu 
jāpiedāvā īpašas mācību programmas, kā 
arī iekārtošanas pabalsti.

Or. ro

Grozījums Nr. 279
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Nākotnē paaudžu maiņa noritētu 
sekmīgi tikai tad, ja vīriešiem un sievietēm 
būtu vienādas tiesības un iespējas, tostarp 
individuālas sociālā nodrošinājuma 
shēmas, izglītība, spēju veidošana un 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Paaudžu 
maiņas priekšnoteikums ir arī tas, lai tiktu 
aktīvi saglabātas un attīstītas svarīgas 
kultūras, sociālās un atpūtas iespējas, kas 
dzīvi lauku saimniecībās un lauku 
kopienās padara saistošāku. 

Or. en

Grozījums Nr. 280
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Eiropas Savienības kopējai 
lauksaimniecības politikai būtu jāsāk atzīt 
sieviešu veikto darbu laukos un šā darba 
tiešo devumu mazo un ģimenes 
saimniecību ekonomiskajā līdzsvarošanā, 
jo īpaši, ja tas ir darbs, kas netiek 
atspoguļots statistiski un tam nav 
atpazīstama jēdziena nodarbinātības 
jomā, un tādējādi neveido nekādas 
pasīvas tiesības. Šķiet, ka tiešo 
maksājumu shēma ir piemērots 
instruments, lai lauku teritorijās veicinātu 
sieviešu integrāciju oficiālajā
ekonomikas, nodarbinātības un sociālajā 
statistikā. Būtu jāizmanto līdzekļi, lai 
sekmētu kopīgas īpašumtiesības uz 
saimniecībām gadījumos, kad tas ir 
piemēroti vai ja ir jāatspoguļo sieviešu 
darba ieguldījums ģimenes saimniecībās.
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Or. es

Pamatojums

Eiropā 42 % no 26,7 miljoniem cilvēku, kas pastāvīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, ir 
sievietes, tomēr tikai vienā no katrām piecām saimniecībām īpašnieces ir sievietes. Ir 
aprēķināts, ka darbs, ko veic apmēram 20 miljoni eiropiešu, netiek atspoguļots 
nodarbinātības, ekonomikas un statistikas rādītājos.

Grozījums Nr. 281
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31c) Īstenot iepriekš minētos mērķus 
palīdz noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
7. jūlija Direktīvā 2010/41/ES par to, kā 
piemērot vienlīdzības principu attieksmē 
pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā, taču 
tos kavē tādu ticamu, objektīvu datu 
trūkums, kuri ļautu sagatavot pamatotas 
budžeta tāmes. Tādēļ regulā būtu 
jāiekļauj šis vispārīgais princips, termiņi, 
kad šiem datiem jābūt pieejamiem, un 
jāparedz īpašs maksājumu mehānisms, lai 
tiktu akcentēts un atzīts sieviešu darbs 
lauku teritorijās. Atbilstoši KLP 
iekļautajai pīlāru pieejai tiešie maksājumi 
būtu jāvirza uz šo strukturālo aspektu 
atzīšanu, un ELFLA būtu jāietver 
konkrētāki pasākumi, kuru mērķis ir 
sekmēt, atzīt un finansēt sieviešu 
ieguldījumu tādu problēmu risināšanā kā 
pakalpojumu sniegšana un jauninājumi, 
kā arī viņu vispārējo ieguldījumu lauku 
kopienu dzīvīguma uzturēšanā. Tāpat 
ELFLA darbības jomā ir īpaši sadarbības 
tīkli, kas jāveicina atbilstoši 
priekšlikumiem, kas ietverti Eiropas 
Parlamenta rezolūcijā par sieviešu nozīmi 
lauksaimniecībā un lauku apvidos 
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2010/2054(INI).

Or. es

Pamatojums

The lack of visibility concerning work carried out by women in rural areas makes it essential 
to have data to allow effective budgeting of the financial needs required to promote joint 
ownership and the regularisation of labour input and the possibility of recognising the social 
rights of women in rural areas. Such data are currently disaggregated or non-existent. The 
only serious way of incorporating a structural mechanism in the CAP to solve this problem is 
to propose a deadline for obtaining these data and to call on the Commission to submit a 
supplementary proposal to this reform within the 2013-2020 period of validity.

Grozījums Nr. 282
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un nepieļautu diskrimināciju, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai paredzētu nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem juridisku personu var 
atzīt par tiesīgu saņemt jaunajiem 
lauksaimniekiem paredzētu maksājumu, jo 
īpaši attiecībā uz vecuma ierobežojuma 
piemērošanu vienai vai vairākām fiziskām 
personām, kas ir juridiskās personas 
dalībnieki.

(32) Lai garantētu saņēmēju tiesību 
aizsardzību un nepieļautu diskrimināciju, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, lai paredzētu nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem juridisku personu var 
atzīt par tiesīgu saņemt jaunajiem 
lauksaimniekiem vai jaunajiem 
dalībniekiem paredzētu maksājumu.

Or. en


