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Grozījums Nr. 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā, un 
novērstu iespēju, ka šīs teritorijas tiek 
pamestas, jo to ienesīgums ir zems.

Or. it

Grozījums Nr. 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, jo 
īpaši augstas bioloģiskās 
lauksaimniecības vērtības sistēmām, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piemēram, zema augsnes ražība vai 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, piešķir par 
LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Grozījums Nr. 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai pilnībā vai 
daļēji kompensētu lauksaimniekiem 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas saistīti ar lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Grozījums Nr. 1401
Diane Dodds, James Nicholson
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai pilnībā vai 
daļēji kompensētu lauksaimniekiem 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas saistīti ar lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Grozījums Nr. 1402
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai pilnībā vai 
daļēji kompensētu lauksaimniekiem 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas saistīti ar lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Grozījums Nr. 1403
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai kompensētu 
lauksaimniekiem papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus, kas saistīti ar 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Maksājumus lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos un citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, 
piešķir par LIZ hektāru, lai pilnībā vai 
daļēji kompensētu lauksaimniekiem 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas saistīti ar lauksaimnieciskās ražošanas 
ierobežojumiem attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Grozījums Nr. 1404
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1405
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.
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III sadaļas 3. nodaļai.

Or. it

Grozījums Nr. 1406
Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai.

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

Or. it

Grozījums Nr. 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai.

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß
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Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai.

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai.

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai.

Maksājumus pienācīgi diferencē saskaņā 
ar šādiem kritērijiem:
– attiecīgajam reģionam raksturīgie 
apstākļi un attīstības mērķi;
– to pastāvīgo nelabvēlīgo dabas apstākļu 
apmērs, kas ietekmē lauksaimniecības 
darbības;
– ražošanas veids un attiecīgā gadījumā 
saimniecības ekonomikas struktūra.

Or. de

Pamatojums

Saimniecības, kurām ir dažādi ražošanas veidi, ir arī dažādi sarežģīti ar ražošanas 
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pārvaldību saistīti izdevumi un izmaksas — un tas ir jāatzīst.

Grozījums Nr. 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksājumus nosaka starp minimālo un 
maksimālo summu, kas noteikta 
I pielikumā.

3. Maksājumus nosaka starp minimālo un 
maksimālo summu, kas noteikta 
I pielikumā.

Kompensācijas pabalstus, kas pārsniedz 
maksimālo summu, drīkst piešķirt, ja 
attiecīgajā plānošanas līmenī piešķirto 
visu kompensācijas pabalstu vidējā 
summa nepārsniedz maksimālo summu.

Or. de

Pamatojums

Saimniecības, kurām ir dažādi ražošanas veidi, ir arī dažādi sarežģīti ar ražošanas 
pārvaldību saistīti izdevumi. Tāpēc ražošanas apgādei nevajadzētu attiekties tikai uz 
aramzemi.

Grozījums Nr. 1411
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paredz, ka, sākot no 
saimniecības platības robežvērtības, kas 
jānosaka programmā, maksājumus 
pakāpeniski samazina.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Saimniecības izmērs nav faktors, pēc kura nosaka, vai ir piešķirt kompensācijas pabalstu.

Grozījums Nr. 1412
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paredz, ka, sākot no 
saimniecības platības robežvērtības, kas 
jānosaka programmā, maksājumus 
pakāpeniski samazina.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1413
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paredz, ka, sākot no 
saimniecības platības robežvērtības, kas 
jānosaka programmā, maksājumus 
pakāpeniski samazina.

4. Dalībvalstis var paredzēt, ka, sākot no 
saimniecības platības robežvērtības, kas 
jānosaka programmā, maksājumus 
pakāpeniski samazina.

Or. en

Grozījums Nr. 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
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2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

2016. līdz 2019. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina 
periodā, kas beidzas vēlākais 2019. gada 
31. decembrī. Kopējā kādam 
lauksaimniekam izmaksātā samazināto 
maksājumu summa nedrīkst pārsniegt 
200 % no šā lauksaimnieka 2013. gadā 
saņemtā maksājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2016. līdz 2019. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina 
periodā, kas beidzas vēlākais 2019. gada 
31. decembrī. Kopējā kādam 
lauksaimniekam izmaksātā samazināto 
maksājumu summa nedrīkst pārsniegt 
200 % no šā lauksaimnieka 2013. gadā 
saņemtā maksājuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 1416
Martina Anderson

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 %, sākot 
no 2013. gadā saņemtā maksājuma, un 
beidzot ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % 
no minētā maksājuma.

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 46. panta
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada vēlākais līdz 2017. gada 
31. decembrim. Kopējā kādam 
lauksaimniekam izmaksātā samazināto 
maksājumu summa nedrīkst pārsniegt 
200 % no šā lauksaimnieka 2013. gadā 
saņemtā maksājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1417
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2020. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 
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2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2020. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

Or. sk

Grozījums Nr. 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2019. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 46. panta
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2015. gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2019. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2019. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
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Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2015. gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2019. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

Or. en

Pamatojums

Lai atliktu samazināto maksājumu sākumu līdz brīdim, kad ir pieejami visas attiecīgie dati 
par robežu noteikšanu, un nodrošinātu ilgāku samazināto maksājumu periodu.

Grozījums Nr. 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar 2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

5. Saskaņā ar šo pasākumu dalībvalstis no 
2014. līdz 2017. gadam var piešķirt 
maksājumus lauksaimniekiem apgabalos, 
kas 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
bijuši atbalsttiesīgi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta 
a) punkta ii) apakšpunktu, bet pēc jaunās 
robežu noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no 2014. gada, kurā izmaksā 80 % no 
vidējā saņemtā maksājuma laikposmā 
2007. -2013. gads, un beidzot ar 
2017. gadu, kurā izmaksā 20 % no minētā 
maksājuma.

Or. de
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Grozījums Nr. 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstīs, kuras līdz 2014. gada 
1. janvārim nav pabeigušas 33. panta 
3. punktā minēto robežu noteikšanu, tiem 
lauksaimniekiem, kuri saņem 
maksājumus apgabalos, kam bijušas 
tiesības saņemt šos maksājumus 2007.–
2013. gada periodā, piemēro 5. punktu. 
Pēc robežu noteikšanas pabeigšanas 
lauksaimnieki apgabalos, kuri joprojām ir 
atbalsttiesīgi, pilnībā saņem šim 
pasākumam paredzētos maksājumus. 
Lauksaimnieki apgabalos, kuri vairs nav 
atbalsttiesīgi, turpina saņemt maksājumus 
saskaņā ar 5. punktu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstīs, kuras līdz 2014. gada 
1. janvārim nav pabeigušas 33. panta 
3. punktā minēto robežu noteikšanu, tiem 
lauksaimniekiem, kuri saņem 
maksājumus apgabalos, kam bijušas 
tiesības saņemt šos maksājumus 2007.–
2013. gada periodā, piemēro 5. punktu.
Pēc robežu noteikšanas pabeigšanas 
lauksaimnieki apgabalos, kuri joprojām ir 
atbalsttiesīgi, pilnībā saņem šim 
pasākumam paredzētos maksājumus.
Lauksaimnieki apgabalos, kuri vairs nav 

6. Dalībvalstis pabeidz 33. panta 3. punktā 
minēto robežu noteikšanu vēlākais līdz 
dienai, kurā šī regula stājas spēkā.
Lauksaimnieki apgabalos, kuri vairs nav 
atbalsttiesīgi, turpina saņemt maksājumus 
saskaņā ar 5. punktu.



PE494.480v01-00 16/173 AM\909514LV.doc

LV

atbalsttiesīgi, turpina saņemt maksājumus 
saskaņā ar 5. punktu.

Or. ro

Grozījums Nr. 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstīs, kuras līdz 2014. gada 
1. janvārim nav pabeigušas 33. panta 
3. punktā minēto robežu noteikšanu, tiem 
lauksaimniekiem, kuri saņem maksājumus 
apgabalos, kam bijušas tiesības saņemt šos 
maksājumus 2007.–2013. gada periodā, 
piemēro 5. punktu. Pēc robežu noteikšanas 
pabeigšanas lauksaimnieki apgabalos, kuri 
joprojām ir atbalsttiesīgi, pilnībā saņem 
šim pasākumam paredzētos maksājumus. 
Lauksaimnieki apgabalos, kuri vairs nav 
atbalsttiesīgi, turpina saņemt maksājumus 
saskaņā ar 5. punktu.

6. Dalībvalstīs, kuras līdz 2016. gada 
1. janvārim nav pabeigušas 33. panta 
3. punktā minēto robežu noteikšanu, tiem 
lauksaimniekiem, kuri saņem maksājumus 
apgabalos, kam bijušas tiesības saņemt šos 
maksājumus 2007.–2013. gada periodā, 
piemēro 5. punktu. Pēc robežu noteikšanas 
pabeigšanas lauksaimnieki apgabalos, kuri 
joprojām ir atbalsttiesīgi, pilnībā saņem 
šim pasākumam paredzētos maksājumus. 
Lauksaimnieki apgabalos, kuri vairs nav 
atbalsttiesīgi, turpina saņemt maksājumus 
saskaņā ar 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija līdz 2015. gadam iesniedz atsevišķu likumdošanas priekšlikumu par obligāto 



AM\909514LV.doc 17/173 PE494.480v01-00

LV

biofizikālo kritēriju, lai noteiktu to apgabalu robežas, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi.

Grozījums Nr. 1425
Diane Dodds

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) apgabali, kuri nav kalnu apgabali un 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, un

(b) apgabali, kuri nav kalnu apgabali un 
kuros ir ievērojami dabas vai 
demogrāfiskie ierobežojumi, un

Or. es

Pamatojums

Lauku apvidos depopulācija ir ļoti nozīmīga problēma. Iedzīvotāju blīvums tāpēc būtu 
jāiekļauj kā parametrs, lai klasificētu tos apgabalus, kuri no iedzīvotāju daudzuma viedokļa 
atrodas patlaban nelabvēlīgākā stāvoklī.

Grozījums Nr. 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) citi apgabali, kurus ietekmē specifiski (c) citi apgabali, kurus ietekmē specifiski 
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ierobežojumi. ierobežojumi, jo īpaši augstas bioloģiskās 
lauksaimniecības vērtības sistēmas.

Or. pl

Pamatojums

Arī kalnaini apgabali un reģioni ar īpašiem ierobežojumiem, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
teritorijām ar augstu bioloģisko vērtību. Šajās teritorijās gūtie lauksaimniecības ienākumi 
parasti ir zemi, kas nozīmē to, ka lauksaimniecība kļūst aizvien intensīvāka. Tas negatīvi 
ietekmē dabas vidi un ainavas, kas šādas teritorijas padara tik īpašas.

Grozījums Nr. 1428
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) augstas bioloģiskās lauksaimniecības 
vērtību sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1429
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, kalnu apgabaliem ir 
raksturīgas ievērojami ierobežotas 
iespējas izmantot zemi un ievērojami 
lielākas ražošanas izmaksas, ko izraisa:

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, kalnu apgabalus
uzskata par apgabaliem, kuros ir 
ievērojami dabas ierobežojumi, ja vismaz 
50 % LIZ atbilst vienam no II pielikumā 
minētajiem kritērijiem saskaņā ar 
norādīto robežvērtību. Šā nosacījuma 
ievērošanu nodrošina atbilstošā vietējās 
administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī). Ir jābūt iespējai piemērot 
ne tikai II pielikumā minētos biofizikālos 
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kritērijus, bet arī citus zinātniski 
pamatotus kritērijus attiecībā uz 
neizdevīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, kalnu apgabaliem ir 
raksturīgas ievērojami ierobežotas iespējas 
izmantot zemi un ievērojami lielākas 
ražošanas izmaksas, ko izraisa:

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, kalnu apgabaliem ir 
raksturīgas ievērojami ierobežotas iespējas 
izmantot zemi un arī zems ienesīgums, un 
ievērojami lielākas ražošanas izmaksas, ko 
izraisa:

Or. it

Grozījums Nr. 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) slikta pieejamība.

Or. ro

Grozījums Nr. 1432
Rareş-Lucian Niculescu

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

(bb) zems iedzīvotāju blīvums;

Or. ro

Grozījums Nr. 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina 
atbilstošā vietējās administratīvās vienības 
līmenī (LAU 2 līmenī).

Dalībvalstis maksājumus saskaņā ar 
32. pantu var piešķirt arī citiem, ne tikai 
kalnu apgabaliem, kuros ir ievērojami 
dabas ierobežojumi un kuri 2007.–
2013. gada plānošanas periodā bijuši 
atbalsttiesīgi saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta 
ii) apakšpunktu.

Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim 
iesniedz jaunu priekšlikumu par robežu 
noteikšanu tiem apgabaliem, kuros ir citi 
ierobežojumi, pamatojoties uz Eiropas 
Parlamenta 2010. gada 5. maija 
rezolūciju (2009/2156(INI)). 
Kritēriji, pēc kuriem tiek noteikti 
apgabali, kas nav kalnu apgabali un 
kuros ir nozīmīgi dabas ierobežojumi, 
būtu jāpamato uz stabiliem zinātniskiem 
pierādījumiem, ņemot vērā reģionu 
īpatnības un attīstības mērķus, un tiem 
vajadzētu būt pietiekami pielāgotiem šajos 
reģionos pastāvošo raksturīgo nelabvēlīgo 
apstākļu apmēram un ražošanas veidam 
un/vai saimniecību ekonomikas 
struktūrai. 

Or. de
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Pamatojums

Būtu jānoraida Komisijas priekšlikumi noteikt apgabalus, kuros pastāv dabas ierobežojumi. 
Komisijai būtu jāstrādā pie jauna priekšlikuma neatkarīgi no kopējās lauksaimniecības 
politikas reformas, un tajā būtu pienācīga uzmanība jāpievērš ES parlamenta nostājai un 
jāņem vērā dažādie dalībvalstu iesniegtie dati.

Grozījums Nr. 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem,
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina 
atbilstošā vietējās administratīvās vienības 
līmenī (LAU 2 līmenī).

Dalībvalstis var noteikt apgabalus, kas 
nav kalnu apgabali un kuros ir ievērojami 
dabas ierobežojumi, un kuri ir atbilduši 
2007. –2007. gada plānošanas perioda 
prasībām saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 36. panta a) apakšpunkta 
ii) punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem,
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 

3. Dalībvalstis nosaka apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali un kuros ir ievērojami 
dabas ierobežojumi, par atbilstošiem 
maksājumu saņemšanai saskaņā ar 
32. pantu. Šos apgabalus raksturo 
ievērojami dabas ierobežojumi, ko jo īpaši 
rada sausi vai mitri apstākļi vai augsnes 
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nosacījuma ievērošanu nodrošina 
atbilstošā vietējās administratīvās vienības 
līmenī (LAU 2 līmenī).

vai zemes platības kvalitāte, kā arī tas, ka 
ekstensīvās lauksaimniecības saglabāšana 
ir svarīga no zemes apsaimniekošanas 
viedokļa.
Orientējoši biofizikālie kritēriji, ar kuriem 
nosaka apgabalu ar ievērojamiem dabas 
ierobežojumiem robežas, ir uzskaitīti 
II pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1436
James Nicholson, Julie Girling

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina LAU 2 
līmenī vai tādas precīzi delimitētas vietējās 
vienības līmenī, kas attiecas uz konkrētu 
precīzi vienlaidus izveidotu ģeogrāfisko 
apgabalu, kuram ir definējama 
ekonomiskā un administratīvā identitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1437
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
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saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina 
LAU 2 līmenī vai tādas precīzi delimitētas 
vietējās vienības līmenī, kas attiecas uz 
konkrētu precīzi vienlaidus izveidotu 
ģeogrāfisko apgabalu, kuram ir 
definējama ekonomiskā un administratīvā 
identitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina zemākajā 
vietējās pārvaldes vienības līmenī.

Or. ro

Grozījums Nr. 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Or. fr

Grozījums Nr. 1440
Katarína Neveďalová

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Or. sk

Grozījums Nr. 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Or. fr

Grozījums Nr. 1442
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 50 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Or. lt

Grozījums Nr. 1443
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
teritoriālās administratīvās vienības 
līmenī. 

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi un
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina 
LAU 2 līmenī vai tādas precīzi delimitētas 
vietējās vienības līmenī, kas attiecas uz 
konkrētu precīzi vienlaidus izveidotu 
ģeogrāfisko apgabalu, kuram ir 
definējama ekonomiskā un administratīvā 
identitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1445
Marit Paulsen, George Lyon
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Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī).

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem 
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav 
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem 
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina atbilstošā 
vietējās administratīvās vienības līmenī 
(LAU 2 līmenī) vai mazāku vienību 
līmenī, ja pamatojums izriet no 
objektīviem programmā izklāstītiem 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 90. pantu, lai II pielikumā 
minētos kritērijus pielāgotu tālākajiem 
reģioniem, kuros ir īpaši augsnes un 
klimatiskie apstākļi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts un kuri nav noteikti par 
apgabaliem, kuros saskaņā ar 
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kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

II pielikumā minēto klimata kritēriju ir 
dabas ierobežojumi, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1450
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus,
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību, un iekļaut 
apgabalus, kuri ir uzskatāmi par 
atbilstošiem to apgabalu kritērijiem, kuros 
ir ievērojami dabas ierobežojumi, taču 
neatbilst prasībai, ka 50 % tādas precīzi 
delimitētas vietējās vienības atbilstošā 
līmeņa LIZ, kura attiecas uz konkrētu, 
precīzi vienlaidus apgabalu, kuram ir 
definējama ekonomiskā un administratīvā 
identitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

Nosakot to apgabalu robežas, uz kuriem 
attiecas šis punkts, dalībvalstis veic 
precizēšanu, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, ar mērķi neiekļaut apgabalus, 
kuros ir dokumentēti pirmajā daļā minētie 
būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību. Komisija nodrošina, 
lai dalībvalstis, nosakot apgabalus, kuros 
ir ievērojami dabas ierobežojumi, visā 
Eiropas Savienībā piemērotu kopējas un 
vienādas metodes.

Or. ro

Grozījums Nr. 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabalus, kuros ir ievērojami 
demogrāfiskie ierobežojumi un kuros ir 
ļoti zems iedzīvotāju blīvums, arī var 
klasificēt kā apgabalus, kas nav kalnu 
apgabali.

Or. es

Pamatojums

Tā kā iedzīvotāju skaita samazināšanās atsevišķos lauku apgabalos ir īpaši nopietna 
problēma, šie apgabali iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ ir jāklasificē kā nelabvēlīgā 
stāvoklī esoši apgabali, izmantojot iedzīvotāju blīvumu kā kritēriju.

Grozījums Nr. 1453
Marian Harkin
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Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi un ja zemes apsaimniekošana 
būtu jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu 
vidi, uzturētu laukus un saglabātu apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju.

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi, kas liecina par 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, un ja 
zemes apsaimniekošana būtu jāturpina, lai 
saglabātu vai uzlabotu vidi, uzturētu laukus 
un saglabātu apgabala tūrisma potenciālu 
vai aizsargātu krasta līniju.

Or. en

Grozījums Nr. 1454
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi un ja zemes apsaimniekošana 
būtu jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu 
vidi, uzturētu laukus un saglabātu apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju.

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tie atrodas piepilsētu apvidos 
vai ja tos ietekmē specifiski ierobežojumi 
un ja zemes apsaimniekošana būtu 
jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu vidi, 
uzturētu laukus un saglabātu apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju.

Or. fr

Grozījums Nr. 1455
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi un ja zemes apsaimniekošana 
būtu jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu 
vidi, uzturētu laukus un saglabātu apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju.

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi un ja zemes apsaimniekošana 
būtu jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu 
vidi, uzturētu laukus un saglabātu apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju, vai nodrošinātu piepilsētas 
lauksaimniecības apgabalu noturīgu 
dzīvotspēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi un ja zemes apsaimniekošana 
būtu jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu 
vidi, uzturētu laukus un saglabātu apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju.

Apgabali, kas nav minēti 2. un 3. punktā, 
var pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar 
32. pantu, ja tos ietekmē specifiski 
ierobežojumi un ja zemes apsaimniekošana 
būtu jāturpina, lai saglabātu vai uzlabotu 
vidi, uzturētu laukus vai mitrājus,
saglabātu ūdens resursus un apgabala 
tūrisma potenciālu vai aizsargātu krasta 
līniju.

Or. en

Grozījums Nr. 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 2. daļa



AM\909514LV.doc 33/173 PE494.480v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apgabali, kuros ir īpaši ierobežojumi, 
aptver lauksaimniecības platības, kas ir 
viendabīgas no dabas aizsardzības 
nosacījumu viedokļa, un to kopējais 
apmērs nepārsniedz 10 % no attiecīgās 
dalībvalsts platības.

Apgabali, kuros ir īpaši ierobežojumi, 
aptver lauksaimniecības platības, kas ir 
viendabīgas no dabas aizsardzības 
nosacījumu viedokļa, un to kopējais 
apmērs nepārsniedz 10 % no attiecīgās 
dalībvalsts platības, izņemot situācijas, 
kad varētu ievērojami mainīties apgabalu 
robežas salīdzinājumā ar 2007.–2013. 
gada programmas periodu un dalībvalstis 
pienācīgi attaisno un pamato lielāku 
procentuālo īpatsvaru, pamatojoties uz 
objektīviem dabas aizsardzības 
apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1458
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
33. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Mitrāju gadījumā robežas nosaka 
neatkarīgi no jebkādas citas 
administratīvās vienības — tās mitrāju 
teritorijas funkcionālā līmenī, kas atbilst 
Ramsāres konvencijas kritērijiem un 
attiecībā uz kuru ir īstenots aizsardzības
un apsaimniekošanas pasākumu plāns. 
Tas var būt Ramsāres apsaimniekošanas 
plāns vai aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumi, ar kuriem 
ievēro Padomes 1992. gada 21. maija 
Padomes direktīvu 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību vai Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
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sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunās apgabalu robežas, kā minēts 
3. punktā.

(b) jaunās apgabalu robežas, kā minēts 
3. punktā, vai ja tās vēl nav noteiktas, 
2007. –2013. gada periodā izmantotās 
robežas.

Or. pt

Grozījums Nr. 1460
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzīvnieku labturības maksājumus 
saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kas ietver vienas vai 
vairākas dzīvnieku labturības saistības.

1. Dzīvnieku labturības maksājumus 
saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kas ietver vienas vai 
vairākas dzīvnieku labturības saistības.
Lauku attīstības programmu ietvaros šis 
pasākums būs jāpiedāvā obligāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Karin Kadenbach
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Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzīvnieku labturības maksājumus 
saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kas ietver vienas vai 
vairākas dzīvnieku labturības saistības.

1. Dzīvnieku labturības maksājumus 
saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
lauksaimniekiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kas ietver vienas vai 
vairākas dzīvnieku labturības saistības un 
ievērojami pārsniedz tiesību aktu 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1462
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
dalībvalstis dara pieejamu visā to 
teritorijā saskaņā ar to īpašajām 
vajadzībām un prioritātēm valsts, 
reģionālā vai vietējā mērogā. Šā 
pasākuma iekļaušana lauku attīstības 
programmās ir obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 1463
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs saistības uzņemas uz vienu gadu ar 
iespēju tās atjaunot.

Šīs saistības parasti uzņemas uz laiku no 
pieciem līdz septiņiem gadiem. Vajadzības 
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gadījumā, kā arī pamatotos gadījumos 
tiek noteikts ilgāks laika periods. 

Or. en

Grozījums Nr. 1464
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platībatkarīgos vai citus uz vienības 
izmaksām balstītus maksājumus piešķir 
katru gadu, un tie kompensē 
lauksaimniekiem visas no šīm saistībām 
izrietošās papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus vai daļu no tiem. Vajadzības 
gadījumā tie var kompensēt arī darījumu 
izmaksas, kuru vērtība nepārsniedz 20 % 
no piemaksas, kas izmaksāta par dzīvnieku 
labturības saistībām.

Platībatkarīgos vai citus uz vienības 
izmaksām balstītus maksājumus piešķir 
katru gadu, un tie kompensē 
lauksaimniekiem visas no šīm saistībām 
izrietošās papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus vai daļu no tiem. Vajadzības 
gadījumā tie varētu kompensēt arī 
darījumu izmaksas, kuru vērtība 
nepārsniedz 20 % no piemaksas, kas 
izmaksāta par dzīvnieku labturības 
saistībām. Būtu jāizmanto uz rezultātiem 
orientēti dzīvnieku labturības rādītāji, lai 
noteiktu, vai plāni pārsniedz tiesību aktu 
prasības, un lai noteiktu lauksaimniekiem 
paredzētā atbalsta līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platībatkarīgos vai citus uz vienības 
izmaksām balstītus maksājumus piešķir 
katru gadu, un tie kompensē 
lauksaimniekiem visas no šīm saistībām 
izrietošās papildu izmaksas un negūtos 

Platībatkarīgos vai citus uz vienības 
izmaksām balstītus maksājumus piešķir 
katru gadu, un tie kompensē 
lauksaimniekiem visas no šīm saistībām 
izrietošās papildu izmaksas un negūtos 
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ienākumus vai daļu no tiem. Vajadzības 
gadījumā tie var kompensēt arī darījumu 
izmaksas, kuru vērtība nepārsniedz 20 % 
no piemaksas, kas izmaksāta par dzīvnieku 
labturības saistībām.

ienākumus vai daļu no tiem. Vajadzības 
gadījumā tie var kompensēt arī darījumu 
izmaksas, kuru vērtība nepārsniedz 20 % 
no piemaksas, kas izmaksāta par dzīvnieku 
labturības saistībām, par prioritārām 
padarot tās lopkopības nozares, kurās ir 
steidzami jāpielāgojas, lai ievērotu īpašos 
noteikumus, un visi ieguldījumi, kas veikti 
dzīvnieku labturības uzlabošanas nolūkā, 
jebkurā gadījumā atbilst atbalsta 
sniegšanas prasībām.

Or. es

Grozījums Nr. 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka jomas, kurās dzīvnieku 
labturības saistības nodrošina augstākus 
ražošanas metožu standartus.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka jomas, kurās dzīvnieku 
labturības saistības nodrošina augstākus 
ražošanas metožu standartus, ņemot vērā 
no Eiropas koordinētā dzīvnieku 
labturības tīkla iegūtās zināšanas un uz 
jaunākajiem pētījumiem balstīto praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 1467
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
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apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Tāpat kā 
platībmaksājumu gadījumā varēs piešķirt 
maksājumus par koku apjomu vai 
projektiem.

Or. de

Pamatojums

Dažos gadījumos dabas aizsardzības vai mežkopības apsvērumi var nozīmēt to, ka ar koku 
apjomu vai projektiem saistīti maksājumi ir piemērotāki nekā platībmaksājumi. Tā tas, 
piemēram, ir nedzīvu koku gadījumā: stāvoši nedzīvie koki un koku biotopi ir dabisko mežu 
svarīgi struktūras elementi. Dzīvei nedzīvā mežā un no tā ir pielāgojušās neskaitāmas 
dzīvnieku sugas.

Grozījums Nr. 1468
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru privātiem un publiskiem
meža tiesiskajiem valdītājiem, kas 
brīvprātīgi uzņemas veikt darbības, kuras 
ietver vienas vai vairākas meža vides 
saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa



AM\909514LV.doc 39/173 PE494.480v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem un publiskām struktūrām, kas 
brīvprātīgi uzņemas veikt darbības, kuras 
ietver vienas vai vairākas meža vides 
saistības.

Or. es

Pamatojums

Attiecībā uz dažādiem mežkopības pasākumiem ierosinātajos grozījumos ir jāņem vērā meža 
īpašnieka aspekts, par šā atbalsta saņēmējiem atzīstot arī publiskās struktūras, nevis tikai 
pašvaldības. 

Grozījums Nr. 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem un publiskām struktūrām, kas 
brīvprātīgi uzņemas veikt darbības, kuras 
ietver vienas vai vairākas meža vides 
saistības.

Or. es

Pamatojums

Jēdziens ir jāpaplašina, lai iekļautu arī publiskās struktūras un līdz ar to atbalstu varētu 
saņemt visa veida struktūras, nevis tikai pašvaldības.
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Grozījums Nr. 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to apvienībām 
un citiem meža apsaimniekotājiem, kas 
brīvprātīgi uzņemas veikt darbības, kuras 
ietver vienas vai vairākas meža vides 
saistības. Šo atbalstu var saņemt arī 
struktūras, kas apsaimnieko valsts īpašumā 
esošus mežus, ja tās nav atkarīgas no valsts 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 1472
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to apvienībām 
un citiem zemes apsaimniekotājiem, kas 
brīvprātīgi uzņemas veikt darbības, kuras 
ietver vienas vai vairākas meža vides 
saistības. Šo atbalstu var saņemt arī 
struktūras, kas apsaimnieko valsts īpašumā 
esošus mežus, ja tās nav atkarīgas no valsts 
budžeta.

Or. en
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Grozījums Nr. 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus.

Or. en

Grozījums Nr. 1474
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, publiskiem īpašniekiem, 
pašvaldībām un to apvienībām, kas 
brīvprātīgi uzņemas veikt darbības, kuras 
ietver vienas vai vairākas meža vides 
saistības. Šo atbalstu var saņemt arī 
struktūras, kas apsaimnieko valsts īpašumā 
esošus mežus, ja tās nav atkarīgas no valsts 
budžeta.

Or. bg

Grozījums Nr. 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling



PE494.480v01-00 42/173 AM\909514LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru tikai meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Or. de

Grozījums Nr. 1476
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
valdītājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas veikt 
darbības, kuras ietver vienas vai vairākas 
meža vides saistības. Šo atbalstu var 
saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir 
par meža hektāru meža tiesiskajiem 
īpašniekiem un valdītājiem, pašvaldībām 
un to apvienībām, kas brīvprātīgi uzņemas 
veikt darbības, kuras ietver vienas vai 
vairākas meža vides saistības. Šo atbalstu 
var saņemt arī struktūras, kas apsaimnieko 
valsts īpašumā esošus mežus, ja tās nav 
atkarīgas no valsts budžeta.

Or. fr

Grozījums Nr. 1477
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
1. punktā minēto atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu līmenī jau ir pieņemts atbilstošs regulējums par mežu un mežu masīvu ilgstpējīgu 
apsaimniekošanu neatkarīgi no attiecīgā uzņēmuma lieluma. Prasība meža valdītājiem 
izstrādāt apsaimniekošanas plānus nozīmētu tikai lielāku birokrātisko slogu.

Grozījums Nr. 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
1. punktā minēto atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis priekšlikums ir pretrunā dalībvalstu subsidiaritātes principam.
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Grozījums Nr. 1479
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
1. punktā minēto atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu
meža apsaimniekošanu.

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
1. punktā minēto atbalstu piešķir, ja tiek 
nodrošināt ilgtspējīga meža 
apsaimniekošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1480
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
1. punktā minēto atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu.

Meža tiesiskajiem valdījumiem, kuri 
pārsniedz noteiktu lielumu, kas 
dalībvalstīm jānosaka programmā, 
1. punktā minēto atbalstu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu un arī ar 
bioloģiskās daudzveidības pasākumiem.
Meža atbalsta pasākumu pamatā 
vajadzētu būt labas mežsaimniecības 
prakses standartam, kuru izstrādā katra 
dalībvalsts.

Or. en
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Grozījums Nr. 1481
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumi aptver tikai tās saistības, kas 
pārsniedz attiecīgās obligātās prasības, 
kuras noteiktas valsts meža likumā vai 
citos attiecīgos valsts tiesību aktos. Visas 
šīs prasības ir noteiktas programmā.

Maksājumi aptver tikai tās saistības, kas 
ievērojami pārsniedz attiecīgās obligātās 
prasības, kuras noteiktas valsts meža 
likumā vai citos attiecīgos valsts tiesību 
aktos. Visas šīs prasības ir noteiktas 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1482
Ulrike Rodust

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistības uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas vajadzīgs 
un pienācīgi pamatots, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās konkrētiem 
saistību veidiem var noteikt ilgāku periodu.

Saistības uzņemas uz laiku no pieciem līdz 
septiņiem gadiem. Tomēr, ja tas vajadzīgs 
un pienācīgi pamatots, dalībvalstis savās 
lauku attīstības programmās konkrētiem 
saistību veidiem var noteikt ilgāku periodu.
Maksājumi par koku apjomu vai 
projektiem drīkst būt vienreizēji 
maksājumi, ja tie ir paredzēti īpašam 
nolūkam 15 gadus ilgā periodā.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā mežos un mežu masīvos notiekošos vides procesus, maksājumus par koku apjomu 
un projektiem ir lietderīgāk piesaistīt obligātam termiņam, lai tie varētu veicināt mūsu mežu 
kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu.
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Grozījums Nr. 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksājumi kompensē saņēmējiem visas 
no šīm saistībām izrietošās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus vai daļu 
no tiem. Vajadzības gadījumā tie var 
kompensēt arī darījumu izmaksas, kuru 
vērtība nepārsniedz 20 % no piemaksas, 
kas izmaksāta par meža vides saistībām. 
Atbalsts nepārsniedz maksimālo summu, 
kas noteikta I pielikumā.

3. Maksājumi kompensē saņēmējiem visas 
no šīm saistībām izrietošās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus vai daļu 
no tiem. Vajadzības gadījumā tie var 
kompensēt arī darījumu izmaksas, kuru 
vērtība nepārsniedz 20 % no piemaksas, 
kas izmaksāta par meža vides saistībām. 
Atbalsts nepārsniedz maksimālo summu, 
kas noteikta I pielikumā. Precīzi pamatotos 
gadījumos atbalstu vienošanām 
neizmantot kokus vai koku audzes var 
piešķirt arī kā vienreizējus maksājumus 
vai vienam projektam paredzētas 
standarta summas, ko aprēķina, ņemot 
vērā papildu izmaksas un peļņas zudumu.

Or. de

Pamatojums

Meža ekosistēmās bieži vien lietderīgāk ir izstrādāt finansējumu attiecībā uz vairākiem 
projektiem, nevis finansējumu, kura pamatā ir lielums. Vienāda standarta likme 200,--/ha 
apmērā nešķiet pietiekama, lai segtu reālās izmaksas, jo mežiem ir ilgs veģetācijas periods.

Grozījums Nr. 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz darbībām, uz kurām 
neattiecas 1., 2. un 3. punkts, privāttiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām 
var piešķirt atbalstu par meža ģenētisko 
resursu saglabāšanu un uzlabošanu.

4. Attiecībā uz darbībām, uz kurām 
neattiecas 1., 2. un 3. punkts, publiskiem 
un privāttiesību subjektiem, pašvaldībām 
un to apvienībām var piešķirt atbalstu par 
meža ģenētisko resursu saglabāšanu un 
uzlabošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 1485
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu veicina
sadarbības veidus, kas ietver vismaz divus 
tiesību subjektus, un jo īpaši:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu 
piešķir, lai veicinātu sadarbības veidus, 
kas ietver vismaz divus tiesību subjektus, 
un jo īpaši:

Or. bg

Grozījums Nr. 1486
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu veicina 
sadarbības veidus, kas ietver vismaz divus 
tiesību subjektus, un jo īpaši:

1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu veicina 
sadarbības veidus, kas ietver primāros 
ražotājus un vismaz divus tiesību 
subjektus, un jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem (a) sadarbību starp lauksaimniekiem, 
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Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un citiem 
dalībniekiem, kas palīdz sasniegt lauku 
attīstības politikas mērķus un prioritātes, 
ieskaitot starpnozaru organizācijas;

lauku uzņēmumiem un lauku attīstības 
apvienībām un tīkliem, īpašu uzmanību 
veltot mazajiem lauksaimniekiem un 
mikrouzņēmumiem vai mazajiem 
uzņēmumiem, kā arī dažādiem 
dalībniekiem vietējās un reģionālās 
pārtikas ķēdēs, mežsaimniecības nozarē un 
starp citiem dalībniekiem, kas palīdz 
sasniegt lauku attīstības politikas mērķus 
un prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1488
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot ražotāju grupas, 
ražotāju organizācijas, ražotāju 
organizāciju apvienības un starpnozaru 
organizācijas, kurām vajadzētu būt 
atbilstīgām un kurām būtu jādod 
priekšroka no finansējuma viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas, un dalībniekiem un 
struktūrām, kas ir iesaistītas lauku apvidu 
sociāli ekonomiskajā attīstībā. Cita starpā 
iekļauj arī tās ražotāju grupas, kas atbild 
par kvalitātes apzīmējumiem, apvienību 
struktūras un dalībniekus, kas ir iesaistīti 
lauku apvidu sociāli ekonomiskajā 
attīstībā atbilstīgi 5. panta sestajai 
prioritātei. Ņemot vērā to, ka pēc savas 
būtības tās ir sadarbības struktūras, 
starpnozaru organizācijās ir jāpiedalās ne 
vairāk kā vienai struktūrai;

Or. es

Pamatojums

Tas, ka pantā ir nepārprotami minēti „dalībnieki, kas palīdz sasniegt lauku attīstības politikas 
prioritātes”, nozīmē, ka to dalībnieku ieguldījums, kas nav iesaistīti lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības nozarē, būtu jāmin konkrēti.

Grozījums Nr. 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, jo īpaši darbavietu radīšanu 
lauksaimniecības un komerciālajā nozarē,
ieskaitot starpnozaru organizācijas;
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Or. de

Grozījums Nr. 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas, ražotāju grupas un 
kooperatīvus;

Or. de

Grozījums Nr. 1492
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un 
lauksaimniecības pārtikas ķēdē, 
mežsaimniecības nozarē un starp citiem 
dalībniekiem, kas palīdz sasniegt lauku 
attīstības politikas mērķus un prioritātes, 
ieskaitot starpnozaru organizācijas;

Or. it

Grozījums Nr. 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un starp 
citiem dalībniekiem, kas palīdz sasniegt 
lauku attīstības politikas mērķus un 
prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

(a) sadarbību starp dažādiem dalībniekiem 
Savienības lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdē, mežsaimniecības nozarē un 
bioloģiskās lauksaimniecības nozarē un 
starp citiem dalībniekiem, kas palīdz 
sasniegt lauku attīstības politikas mērķus 
un prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1494
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kopu un tīklu veidošanu; (b) kopu, tīklu un koordinācijas punktu 
veidošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbība, kas minēta 1. punktā, jo īpaši 
attiecas uz:

2. Sadarbība, kas minēta 1. punktā, jo īpaši 
attiecas uz šādām jomām, kuras aptver 
lauksaimniekus, mežsaimniekus, 
lauksaimniecības pārtikas un 
mežsaimniecības nozares uzņēmumus vai 
to organizācijas:
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Or. pt

Grozījums Nr. 1496
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmēģinājuma projektiem; (a) izmēģinājuma un demonstrācijas 
projektiem un paraugprojektiem;

Or. en

Pamatojums

Ir jātuvina pētniecība un tirgus. Labāka sadarbība palīdzēs atvieglot jaunu uzņēmējdarbības 
un darbvietu iespējas gan lauksaimniekiem, gan lauku attīstības dalībniekiem.

Grozījums Nr. 1497
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmēģinājuma projektiem; (a) izmēģinājuma un demonstrācijas 
projektiem un paraugprojektiem;

Or. en

Pamatojums

Apjomīgas demonstrācijas programmas, kurām citur pasaulē ir ievērojams finansējums, 
piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, jau ir piesaistījušas daudzus Eiropas uzņēmumus. 
Arī atbalstu demonstrācijas iniciatīvām un parauginiciatīvām un bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu ražošanai stingri veicina, īstenojot lauksaimniecības politiku, jo ir 
steidzami jātuvina pētniecība un tirgus.

Grozījums Nr. 1498
Daciana Octavia Sârbu
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmēģinājuma projektiem; (a) izmēģinājuma un demonstrācijas 
projektiem un paraugprojektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1499
Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē;

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecības, 
lauksaimnieciskās pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē;

Or. it

Grozījums Nr. 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē;

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi un/vai izmantošana
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības un bioproduktu nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 1501
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē;

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un tiem atbilstošo 
profesionālo apmācību;

Or. en

Grozījums Nr. 1502
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē;

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izmantošanu lauksaimniecības, 
pārtikas, mežsaimniecības un bioproduktu
nozarē;

Or. en

Pamatojums

Godkārīgas demonstrēšanas programmas, kurām citur pasaulē ir ievērojams finansējums, 
piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, jau ir piesaistījušas daudzus Eiropas uzņēmumus. 
Arī atbalstu demonstrēšanas iniciatīvām un parauginiciatīvām un bioloģiskās 
lauksaimniecības produktu ražošanai stingri veicina, īstenojot lauksaimniecības politiku, jo ir 
steidzami jātuvina pētniecība un tirgus.

Grozījums Nr. 1503
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunu produktu, metožu, procesu un 
tehnoloģiju izstrādi lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē;

(b) lauksaimniecības pārtikas ķēžu 
dalībnieku horizontālā un vertikālā 
sadarbība (cita starpā sēklas, mēslojums, 
augu aizsardzības produkti, tehnika, 
mazumtirgotāji), lai izstrādātu efektīvākus 
un videi draudzīgākus lauksaimniecības 
paņēmienus, produktus, procesus un
tehnoloģijas lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un lai samazinātu 
atkritumu produktus.

Or. en

Pamatojums

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Grozījums Nr. 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) lauksaimnieciskās pārtikas ķēžu 
dalībnieku sadarbību, lai 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē izstrādātu 
efektīvākus un ražīgākus 
lauksaimniecības paņēmienus, produktus, 
procesus un tehnoloģijas un samazinātu 
atkritumu apjomu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sadarbību starp mazajiem ekonomikas 
dalībniekiem kopīgu darba procesu 
organizēšanā, iekārtu un resursu kopīgā 
izmantošanā;

(c) sadarbību starp dažādajiem ekonomikas 
dalībniekiem kopīgu darba procesu 
organizēšanā, iekārtu un resursu kopīgā 
izmantošanā;

Or. es

Grozījums Nr. 1506
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes un vietējos tirgus;

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes, vietējos tirgus un lielāku 
pievienoto vērtību piegādes ķēdes 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1507
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp (d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
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piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes un vietējos tirgus;

piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā izveidot un 
izstrādāt vietējās komercijas un 
vērtībradīšanas ķēdes, kas ražo īsas 
piegādes ķēdēm un vietējiem tirgiem;

Or. de

Grozījums Nr. 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes un vietējos tirgus;

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes, vietējos tirgus un cita 
veida piegādes ceļiem, kas nav parastie 
piegādes ceļi;

Or. es

Grozījums Nr. 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes un vietējos tirgus;

(d) horizontālo un vertikālo sadarbību starp 
piegādes ķēdes dalībniekiem, lai izveidotu 
loģistikas platformas nolūkā veicināt īsas 
piegādes ķēdes un vietējos tirgus, jo īpaši 
attiecībā uz 17. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem 
kvalitatīvajiem produktiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) dažādošanas pasākumiem, ar kuriem 
lauku apvidos nodrošina pārtiku un 
sniedz citus pakalpojumus agrotūrisma, 
kultūras vai amatieru sporta jomā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 1511
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo tirgu attīstību;

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo un reģionālo tirgu attīstību un 
pārtikas pārpalikumu samazināšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo tirgu attīstību;

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo tirgu attīstību, jo īpaši attiecībā 
uz 17. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem 
kvalitatīvajiem produktiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo tirgu attīstību;

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes,
vietējo tirgu un kvalitātes shēmu produktu
attīstīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo tirgu attīstību;

(e) noieta veicināšanas pasākumiem vietējā 
mērogā, kas saistīti ar īsas piegādes ķēdes 
un vietējo tirgu attīstību un cita veida 
piegādes ceļiem, kas nav parastie piegādes 
ceļi;

Or. es

Grozījums Nr. 1515
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) informatīviem un veicināšanas 
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pasākumiem, kas saistīti ar produktu 
ražošanu saskaņā ar kvalitātes shēmām, 
izmantojot lauksaimniecības sistēmas, 
piemēram, bioloģisko lauksaimniecību un 
lauksaimniecību ar augstu bioloģisko 
vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pasākumiem, kurus veic, lai 
informētu par produktiem, ko ražo 
saskaņā ar kvalitātes shēmām, izmantojot 
īpašas lauksaimniecības sistēmas, 
piemēram, bioloģisko vai augsto 
bioloģisko vērtību, un popularizētu tos.

Or. en

Grozījums Nr. 1517
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atjaunojamo enerģijas avotu 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Karin Kadenbach
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) atbalstu visā bioloģiskās pārtikas 
ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām;

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām, 
piemēram, pasākumus, kas attiecas uz 
ūdens apsaimniekošanu un glabāšanu, lai 
nodrošinātu lauksaimniecisko un jo īpaši 
lauksaimniecības sistēmu darbību;

Or. it

Grozījums Nr. 1520
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām;

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām, 
piemēram, pasākumus, kas attiecas uz 
ūdens apsaimniekošanu un glabāšanu, lai 
nodrošinātu lauksaimniecisko darbību un 
jo īpaši lauksaimniecības sistēmu 
darbību;
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Or. it

Grozījums Nr. 1521
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām;

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām, 
un panāktu efektīvāku ūdens 
apsaimniekošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1522
Béla Glattfelder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām;

(f) kopīgu rīcību, ko veic, lai mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas vai pielāgotos tām, 
tostarp atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1523
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) kolektīvām pieejām vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā;

(g) koordinētām pieejām vides projektiem, 
jo īpaši lauksaimnieciskās ainavas 
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saglabāšanas jomā, un pašreizējai praksei 
vides jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) kolektīvām pieejām vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā;

(g) kolektīvām pieejām vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā un 
lauksaimniecības paņēmieniem, kas 
labvēlīgi ietekmē klimatu un vidi un kas ir 
paredzēti Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 2. nodaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 1525
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) kolektīvām pieejām vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā;

(g) kolektīvām pieejām vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā un 
lauksaimniecības paņēmieniem, kas 
labvēlīgi ietekmē klimatu un vidi, kā tas ir 
noteikti Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 2. nodaļā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1526
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) kolektīvām pieejām vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā;

(g) kolektīvām pieejām lauksaimnieciski 
ekoloģiskajām sistēmām, vides projektiem 
un pašreizējai praksei vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 1527
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) apvienību vai organizāciju sadarbību 
vai šādu struktūru un ieinteresēto 
individuālo personu sadarbību, sniedzot 
ieguldījumu lauksamnieciskās ainavas un 
kultūras mantojuma saglabāšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) kolektīvām pieejām attiecībā uz 
darbvietu radīšanu lauku apvidos, jo īpaši 
sievietēm un jauniešiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) kolektīvām pieejām, kā uzlabot dzīves 
kvalitāti un lauku infrastruktūru;

Or. de

Grozījums Nr. 1530
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) piegādes ķēdes dalībnieku horizontālu 
un vertikālu sadarbību tādas biomasas 
ilgtspējīgā ražošanā, kas paredzēta 
izmantošanai pārtikas, enerģijas ražošanas 
un rūpniecības procesos;

(h) piegādes ķēdes dalībnieku horizontālu 
un vertikālu sadarbību tādas biomasas 
ilgtspējīgā ražošanā, kas paredzēta 
izmantošanai pārtikas, enerģijas ražošanas 
un rūpniecības procesos un ūdens 
apsaimniekošanā un glabāšanā, lai 
nodrošinātu lauksaimniecības un jo īpaši 
lauksaimniecisko sistēmu darbību;

Or. it

Grozījums Nr. 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) saikņu starp lauku un pilsētu 
apvidiem veicināšanu, lai uzlabotu 
pārtikas apriti;
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Or. en

Pamatojums

Vienam no elementiem vajadzētu būt organisko atkritumu savākšanas sistēmas izveidei, 
biogāzes ieguvei un ieguldījumiem lauku mēslošanā ar pārpalikušajiem produktiem, ja tie ir 
pietiekami kvalitatīvi, lai būtu uzskatāmi par mēslojumu.

Grozījums Nr. 1532
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu, 
kas palīdz sasniegt vienu vai vairākas no 
Savienības lauku attīstības prioritātēm, jo 
īpaši publiskā un privātā sektora 
partnerībā, kas nav Regulas (ES) 
Nr. [CSF/2012] 28. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētās partnerības;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. bg

Grozījums Nr. 1533
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) meža apsaimniekošanas plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu sagatavošanu.

(j) meža apsaimniekošanas plānu 
sagatavošanu, ņemot vērā ilgtspējīgas 
mežsaimniecības prasības un arī 
bioloģiskās daudzveidības jomā pieņemtos 
tiesību aktus, lai radītu kvantificējamu 
uzlabojumu attiecībā uz to sugu un 
dzīvotņu aizsardzības statusu, kas ir 
atkarīgas no mežsaimniecības vai kuras tā 
ietekmē, ievērojot ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju.
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Or. en

Grozījums Nr. 1534
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) zināšanu nodošanas un sadarbības 
atvieglināšanu paaudžu starpā, lai 
lauksaimniecības nozarē veicinātu 
apmaiņu starp paaudzēm un 
lauksaimniecības zemes nodošanu. 

Or. ro

Grozījums Nr. 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) sadarbību, veicinot sociālo iekļautību, 
nabadzības samazināšanu un ekonomisko 
attīstību lauku apvidos.

Or. es

Grozījums Nr. 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) tādu līgumu par lauksaimnieciskās 
pārtiku veicināšanu starp ražotājiem un 
pārstrādātājiem, kuros ražošanas 
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izmaksas tiek ņemtas vērā, nosakot cenas.

Or. es

Pamatojums

Ir jānovērš pārtikas ķēdē pastāvošā nelīdzsvarotība. Šajā sakarībā starpnozaru organizācijās 
ir jārīko kolektīvas sarunas; nosakot cenas, ir jāņem vērā īpaši parametri, tostarp ražošanas 
izmaksas, kas nodrošinās to, ka saimniecības arī turpmāk būs ekonomiski dzīvotspējīgas.

Grozījums Nr. 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) tūrisma pakalpojumu izstrāde un/vai 
komercializācija attiecībā uz lauku 
tūrismu.

Or. de

Pamatojums

Uz lauksaimniecību orientētu tūrisma pakalpojumu izstrāde un komercializācija no 
lauksaimniecības viedokļa ir ļoti svarīga. Daudzos reģionos tūrisms ir cieši saistīts ar 
lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) „sociālās lauksaimniecības” projektu 
izstrādi (par piemēru ņemot „Green 
Care”)
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Or. de

Pamatojums

Tādu jaunu lauksaimniecības uzņēmējdarbības veidu izstrādi kā „sociālā lauksaimniecība”, 
par piemēru ņemot ES projektu „Green care”, ir vienādi svarīga gan no reģionālās 
ekonomikas, gan saimniecību viedokļa, jo tā rada iespējas gūt papildu ienākumus.

Grozījums Nr. 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) dzīvniekiem draudzīgu ražošanu, kas 
ir jāveicina, sadarbojoties piegādes ķēdes 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu piešķir tikai 
jaunizveidotām kopām un tīkliem un 
kopām un tīkliem, kas uzsāk darbību, 
kādu tie līdz šim nav veikuši.

svītrots

Atbalstu par darbībām saskaņā ar 
2. punkta b) apakšpunktu var piešķirt arī 
atsevišķiem dalībniekiem, ja šāda iespēja 
ir paredzēta lauku attīstības programmā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu par darbībām saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu var piešķirt arī atsevišķiem 
dalībniekiem, ja šāda iespēja ir paredzēta 
lauku attīstības programmā.

Atbalstu par darbībām saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu var piešķirt arī atsevišķiem 
dalībniekiem, ja šāda iespēja ir paredzēta 
lauku attīstības programmā.

Atbalstu par darbībām saskaņā ar 
2. punktu var piešķirt arī atsevišķiem 
projektu īstenotājiem, ja tie darbojas 
partnerattiecību ietvaros un ja šāda 
iespēja ir paredzēta lauku attīstības 
programmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1542
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja tiek īstenots uzņēmējdarbības plāns, 
meža apsaimniekošanas plāns vai 
līdzvērtīgs instruments, vai attīstības 
stratēģija, dalībvalstis var piešķirt atbalstu 
vai nu kā kopējo summu, kas sedz 
sadarbības izmaksas un īstenoto projektu 
izmaksas, vai arī segt tikai sadarbības 
izmaksas un projektu īstenošanai izmantot 
līdzekļus no citiem pasākumiem vai citiem 
Savienības fondiem.

6. Sadarbojoties mežsaimniecības nozarē, 
izņemot 2. punkta j) apakšpunktā minēto 
pasākumu, atbalstu nodrošina, ja tiek 
iesniegts mežu apsaimniekošanas plāns 
vai līdzvērtīgs dokuments, kurā būtu 
paredzēti arī bioloģiskās daudzveidības 
pasākumi, ar kuriem, ievērojot Eiropas 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, nodrošina kvantificējamus 
uzlabojumus attiecībā uz to sugu un 
dzīvotņu saglabāšanas statusu, kas ir 
atkarīgas no mežsaimniecības vai kurus tā 
ietekmē. Piešķirot atbalstu 
mežsaimniecības pasākumiem, būtu 
jāpamatojas uz labas mežu 
apsaimniekošanas prakses standartu. Ja 
tiek īstenots uzņēmējdarbības plāns, meža 
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apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
instruments, vai attīstības stratēģija, 
dalībvalstis var piešķirt atbalstu vai nu kā 
kopējo summu, kas sedz sadarbības 
izmaksas un īstenoto projektu izmaksas, 
vai arī segt tikai sadarbības izmaksas un 
projektu īstenošanai izmantot līdzekļus no 
citiem pasākumiem vai citiem Savienības 
fondiem. Viss atbalsts, ko piešķir 
bioenerģijas izmantošanai un ražošanai, 
ir jāpamato ar ilgtspējības kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
36. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Sadarbību saskaņā ar šo pasākumu var 
apvienot ar projektiem, kurus tajā pašā 
teritorijā atbalsta citi Savienības fondi, 
nevis ELFLA. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
netiek pieļauta pārmērīga kompensācija, 
kas varētu rasties, apvienojot šo pasākumu 
ar citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem.

9. Sadarbību saskaņā ar šo pasākumu var 
apvienot ar projektiem, kurus tajā pašā 
teritorijā atbalsta citi Savienības fondi, 
nevis ELFLA. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
netiek pieļauta pārmērīga kompensācija, 
kas varētu rasties, apvienojot šo pasākumu 
ar citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem. To izmēģinājuma projektu, 
puduru, tīklu, īso piegāžu ķēžu un vietējo 
tirgu parametru specifikāciju, kas būs 
atbilstīgi atbalsta sniegšanas kritērijiem, 
nosaka dalībvalstu iesniegtajās 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Regulas priekšlikums
36. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk norāda to izmēģinājuma projektu, 
kopu, tīklu, īso piegādes ķēžu un vietējo 
tirgu īpašības, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz atbalstu, kā arī nosacījumus atbalsta 
piešķiršanai 2. punktā uzskaitītajiem 
darbību veidiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1545
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
36. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk norāda to izmēģinājuma projektu, 
kopu, tīklu, īso piegādes ķēžu un vietējo 
tirgu īpašības, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz atbalstu, kā arī nosacījumus atbalsta 
piešķiršanai 2. punktā uzskaitītajiem 
darbību veidiem.

10. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk norāda to izmēģinājuma projektu, 
kopu, tīklu, īso piegādes ķēžu un vietējo 
tirgu īpašības, kuriem ir tiesības pretendēt 
uz atbalstu, kā arī nosacījumus atbalsta 
piešķiršanai 2. punktā uzskaitītajiem 
darbību veidiem. Katrā valsts vai 
reģionālā programmā nosaka minimālo 
apjomu, lai atbalstītu ikvienas vietējās 
rīcības grupas iesākto sadarbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1546
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1549
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. it
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Pamatojums

Ir ierosināts “ienākumu stabilizācijas instrumentus” no 2. pīlāra pārcelt uz 1. pīlāru, lai 
īstenošana būtu vienkārša, raita un lietderīga un lai tā atbilstu 1. pīlāra garantēto ienākumu 
mērķiem. Šo instrumentu izmantošana 2. pīlārā (lauku attīstība) ietvaros varētu kropļot 
konkurenci un izraisīt nevienādu piemērošanu Kopienas līmenī, jo lauku attīstības plānošana 
ir reģionāla vai vietēja politika, kas beigu beigās ir saistīta ar līdzfinansēšanas spēju.

Grozījums Nr. 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

(a) finansiāliem ieguldījumiem prēmijās 
par ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanu 
pret ekonomiskiem zaudējumiem, ko 
izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi 
un dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

Or. fr

Grozījums Nr. 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
grupām vai kā valdības finansiālu dalību
apdrošināšanas shēmās, prēmijās par 
ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanu 
pret ekonomiskiem zaudējumiem, ko 
izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi 
un dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;
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Or. en

Grozījums Nr. 1552
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem vai lauksaimnieku 
apvienībām vai organizācijām, prēmijās 
par ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanu 
pret ekonomiskiem zaudējumiem, ko 
izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi 
un dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

Or. it

Grozījums Nr. 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, to kooperatīviem 
vai ražotāju organizācijām, kas ir atzītas 
saskaņā ar Regulas Nr. (ES) (CMO/2012) 
106. pantu, prēmijās par ražas, dzīvnieku 
un augu apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi un dzīvnieku vai augu 
slimības vai kaitēkļu invāzija;

Or. pt
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Grozījums Nr. 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem un mežsaimniecības 
produktu ražotājiem prēmijās par ražas, 
dzīvnieku, augu un mežaudžu
apdrošināšanu pret ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, ugunsgrēki un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija, vai sedzot meža atjaunošanas
izmaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 1555
Alfreds Rubiks

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;

(a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvās 
dabas, tostarp putnu un dzīvnieku vai 
augu slimības vai kaitēkļu invāzija;

Or. lv

Grozījums Nr. 1556
Herbert Dorfmann
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Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu tiks tieši piešķirts 
lauksaimniekiem vai dalībvalstu atzītām 
lauksaimnieku organizācijām, ja tās ir 
noslēgušas kolektīvos apdrošināšanas 
līgumus savu dalībnieku vārdā;

Or. it

Grozījums Nr. 1557
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos 
vai lauksaimniekiem paredzētiem tiešiem 
maksājumiem, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem vai meža 
īpašniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai kaitējošu 
sugu invāzija, vai vides incidents, vai 
klimata katastrofa;

Or. fr

Grozījums Nr. 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos 
vai apdrošināšanas sabiedrībās, lai 
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lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums, vides 
incidents vai nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, tostarp sausums;

Or. es

Pamatojums

Lielākajai daļai dalībvalstu ir lauksaimniecības apdrošināšanas sistēma, kas ir precīzi 
paredzēta lauksaimnieka riska nodošanai. Apdrošināšanas sistēma no tās piemērošanas 
viedokļa ir izplatītāka un lokanāka nekā kopfondu sistēma, kas daudzās valstīs nemaz 
nepastāv. Dalībvalstīm vajadzētu būt rīcības brīvībai izvēlēties veidu, kādā tās vēlas izstrādāt 
šo instrumentu, ņemot vērā pašu riska pārvaldības sistēmas.

Grozījums Nr. 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kooperatīviem vai 
ražotāju organizācijām, kas atzītas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. (CMO/2012)
106. pantu, par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

Or. pt

Grozījums Nr. 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi vai kaitēkļu invāzija,
vai dzīvnieku vai augu slimības 
uzliesmojums vai vides incidents;

Or. en

Grozījums Nr. 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku 
slimības uzliesmojums vai dzīvniekiem vai
augiem kaitīgu organismu invāzija, vai 
vides incidents;

Or. fr

Grozījums Nr. 1562
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
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incidents; slimības uzliesmojums vai vides incidents;

Or. it

Grozījums Nr. 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai arī nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, tostarp sausums un plūdi;

Or. en

Grozījums Nr. 1564
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 1565
Hynek Fajmon
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Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;

(b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimības uzliesmojums vai vides incidents;

Or. en

Grozījums Nr. 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šāda veida ienākumu stabilizācijas risinājumi ir ievērojami mazāk iedarbīgi nekā 
salīdzināmās un pieejamās riska ierobežošanas iespējas, pamatojoties uz apsolījuma 
līgumiem un standartizētu nākotnes līgumu tirgiem.

Grozījums Nr. 1567
Julie Girling

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ienākumu stabilizācijas instruments nav piemērots izmantošanai Lauku attīstības fonda 
darbībā, jo tas var būt ļoti dārgs un nestabils un ārkārtas apstākļos tam varētu vajadzētu būt 
lielākam par dažu dalībvalstu maksājumiem no II pīlāra, kā tas ir norādīts Komisijas 
izstrādātajā ietekmes novērtējumā.

Grozījums Nr. 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, svītrots
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kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

Or. es

Grozījums Nr. 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā kopfondi, lai sniegtu 
kompensāciju lauksaimniekiem, kuru 
ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. it

Grozījums Nr. 1571
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā kopfondi, lai sniegtu 
kompensāciju lauksaimniekiem, kuru 
ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. it
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Grozījums Nr. 1572
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, ar 
ko apmaksā apdrošināšanas prēmijas 
un/vai veic finansiālus ieguldījumus
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

Or. it

Grozījums Nr. 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā ieguldījumi 
apdrošināšanas prēmiju maksājumos 
un/vai finansiāli ieguldījumi kopfondos, 
lai sniegtu kompensāciju lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. it

Grozījums Nr. 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā apdrošināšanas pret 
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kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

ienākumu zaudējumiem instrumenti un 
finansiāli ieguldījumi kopfondos, lai 
sniegtu kompensāciju lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies, 
vai kooperatīviem vai ražotāju 
organizācijām, kas ir atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. (CMO/2012) 106. pantu 
un ir cietušas ekonomiskus zaudējumus.

Or. pt

Grozījums Nr. 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos vai apdrošināšanas prēmijās, 
lai sniegtu kompensāciju lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. es

Pamatojums

Nevienai ES valstij līdz šim nav nekādas pieredzes ar ienākumu stabilizācijas instrumentiem. 
Dalībvalstīm tādēļ būtu jādod iespēja šo instrumentu izstrādāt saistībā ar pašreizējiem riska 
pārvaldības modeļiem.  Tomēr lielākajai daļai dalībvalstu ir lauksaimniecības 
apdrošināšanas sistēma, kas ir paredzēta lauksaimnieka riska nodošanai.

Grozījums Nr. 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, (c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
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kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos vai apdrošināšanas prēmijās, 
lai sniegtu kompensāciju lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. es

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai sekmētu lokanību un nodrošinātu reālistisku attieksmi pret to, kā 
apdrošināšanas mehānismi ir iekļauti ienākumu stabilizācijas instrumentos.

Grozījums Nr. 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos vai apdrošināšanas prēmijās, 
lai sniegtu kompensāciju lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. es

Grozījums Nr. 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos vai apdrošināšanas prēmijās, 
lai sniegtu kompensāciju lauksaimniekiem, 
kuru ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. en
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Grozījums Nr. 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies, vai 
lauksaimniekiem nepastarpināti izmaksāti 
ieguldījumi, lai segtu tādu apdrošināšanas 
prēmiju izmaksas, ar kurām novērš 
ienākumu nopietnu kritumu.

Or. it

Grozījums Nr. 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
ienākumu nodrošināšanas instrumentos
un kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

Or. fr

Grozījums Nr. 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.

(c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ienākumu 
ievērojamu samazināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 1582
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsts, kas lauksaimniekiem ir 
jāpiešķir saskaņā ar 38., 39. un 40. pantā 
minētajiem instrumentiem būtu jāpamato 
ar individuālo lauksaimnieku zaudējumu 
novērtējumu vai ar brīvprātīgām 
sistēmām, kuru pamatā ir indeksi.

Or. en

Grozījums Nr. 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā “kopfonds” ir shēma, ko 
dalībvalsts akreditējusi saskaņā ar saviem 
tiesību aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki 
varētu apdrošināties, turklāt 
kompensācijas maksājumus veic 
iesaistītajiem lauksaimniekiem, kuri cieš 

svītrots
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ekonomiskus zaudējumus, ko izraisījis 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojums 
vai vides incidents, vai kuru ienākumi ir 
ievērojami samazinājušies.

Or. es

Grozījums Nr. 1584
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai kuru 
ienākumi ir ievērojami samazinājušies.

Or. en

Grozījums Nr. 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
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lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

lauksaimniekiem par ekonomiskajiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai 
kaitēkļu invāzija, vai vides incidents, vai 
par ienākumu ievērojamu samazināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
„kopfonds” vai „apdrošināšanas 
sabiedrība” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums, vides 
incidents vai nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

Or. es

Grozījums Nr. 1587
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
“kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
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aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents, vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
apdrošināties, turklāt kompensācijas 
maksājumus veic iesaistītajiem 
lauksaimniekiem, kuri cieš ekonomiskus 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimības uzliesmojums vai vides incidents, 
vai kuru ienākumi ir ievērojami 
samazinājušies.

Or. it

Grozījums Nr. 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām. Novērtējot 
lauksaimnieku ienākumu līmeni, ņem 
vērā arī tiešo ienākumu atbalstu, kas 
saņemts no Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda (turpmāk “EGF”).

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis nosacījums nav nepieciešams, jo attiecībā uz zaudējumu novērtējumu noteiktajos 
ierobežojumos jau ir ņemti vērā visi ienākumi un papildus tam kompensāciju izmaksā tikai 
par to procentuālo īpatsvaru, kas nepārsniedz 70 % starpību starp ienākumiem un 
izdevumiem. Tas nozīmē, ka ikvienam lauksaimniekam ir pienākums patstāvīgi uzņemties 
30 % riska.

Grozījums Nr. 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām apdrošināšanas 
shēmām. Novērtējot lauksaimnieku 
ienākumu līmeni, ņem vērā arī tiešo 
ienākumu atbalstu, kas saņemts no 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonda (turpmāk “EGF”).

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām apdrošināšanas 
shēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts – 36. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. Eiropas Parlamenta un Padomes […] 
Regula (ES) Nr. […] par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu 
(2014.−2020. gads), OV L […], […], 
[…]. lpp.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar svītrots
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90. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
39. panta 3. punkta b) apakšpunktā un 
40. panta 4. punktā minēto kopfondiem 
izsniegto komerciālo aizdevumu minimālo 
un maksimālo termiņu.

Or. es

Pamatojums

Stabilizācijas instrumenta iekļaušana otrajā pīlārā, liekot saprast, ka dalībvalstis to 
līdzfinansē, nav loģiska, jo dažas dalībvalstis nolems to īstenot, kamēr citas ne. Tā rezultātā 
daži ražotāji atradīsies mazāk labvēlīgā situācijā nekā citi, kuriem būs līdzekļi, ar kuriem tie 
var pārvarēt to pašu tirgus krīzi. Tas iznīcina tirgus viengabalainību.

Grozījums Nr. 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana
1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, un kas iznīcina vairāk 
nekā 30 % no attiecīgā lauksaimnieka 
vidējā produkcijas gada apjoma 
iepriekšējos trīs gados vai no trīs gadu 
produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.
2.
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
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dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojuma 
vai kaitēkļu invāzijas gadījumam ir jābūt 
attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes 
oficiāli atzītam.
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.
3. 
Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās izmaksas, kas sedz 
37. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos zaudējumus, un nav saistīti ar 
prasībām vai norādēm par turpmākās 
produkcijas veidu vai apjomu.
Dalībvalstis var ierobežot prēmijas 
summu, kuras apmērā var pretendēt uz 
atbalstu, nosakot attiecīgus maksimālos 
apjomus.
4. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
kas noteikta I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1593
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana
1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 



AM\909514LV.doc 95/173 PE494.480v01-00

LV

izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, un kas iznīcina vairāk 
nekā 30 % no attiecīgā lauksaimnieka 
vidējā produkcijas gada apjoma 
iepriekšējos trīs gados vai no trīs gadu 
produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.
2.
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojuma 
vai kaitēkļu invāzijas gadījumam ir jābūt 
attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes 
oficiāli atzītam.
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.
3.
Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās izmaksas, kas sedz 
37. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos zaudējumus, un nav saistīti ar 
prasībām vai norādēm par turpmākās 
produkcijas veidu vai apjomu.
Dalībvalstis var ierobežot prēmijas 
summu, kuras apmērā var pretendēt uz 
atbalstu, nosakot attiecīgus maksimālos 
apjomus.
4. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
kas noteikta I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
38. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana
1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, un kas iznīcina vairāk 
nekā 30 % no attiecīgā lauksaimnieka 
vidējā produkcijas gada apjoma 
iepriekšējos trīs gados vai no trīs gadu 
produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.
2.
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojuma 
vai kaitēkļu invāzijas gadījumam ir jābūt 
attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes 
oficiāli atzītam.
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.
3.
Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās izmaksas, kas sedz 
37. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos zaudējumus, un nav saistīti ar 
prasībām vai norādēm par turpmākās 
produkcijas veidu vai apjomu.
Dalībvalstis var ierobežot prēmijas 
summu, kuras apmērā var pretendēt uz 
atbalstu, nosakot attiecīgus maksimālos 
apjomus.
4. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
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kas noteikta I pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1595
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana
1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai 
pasākumi, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, un kas iznīcina vairāk 
nekā 30 % no attiecīgā lauksaimnieka 
vidējā produkcijas gada apjoma 
iepriekšējos trīs gados vai no trīs gadu 
produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.
2.
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojuma 
vai kaitēkļu invāzijas gadījumam ir jābūt 
attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes 
oficiāli atzītam.
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.
3.
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Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās izmaksas, kas sedz 
37. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos zaudējumus, un nav saistīti ar 
prasībām vai norādēm par turpmākās 
produkcijas veidu vai apjomu.
Dalībvalstis var ierobežot prēmijas 
summu, kuras apmērā var pretendēt uz 
atbalstu, nosakot attiecīgus maksimālos 
apjomus.
4. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
kas noteikta I pielikumā.

Or. it

Grozījums Nr. 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

1.  Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas rada 
ievērojamu ienākumu samazinājumu, 
kurā ir ņemtas vērā katra ražojuma vai 
saimniecības veida īpašības. Zaudējumus 
aprēķina kā zaudējumiem pielīdzināmu 
produktivitātes zudumu kādā konkrētā 
gadā.

Or. es

Pamatojums

Slieksnis 30 % apmērā ir pārmērīgi augsts un mazina lauksaimnieku vēlmi izmantot riska 
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pārvaldības instrumentus. Saimniecības produktivitāte būtu jāņem par pamatu, jo cenu un 
izmaksu svārstīgums nozīmē to, ka katru gadu tie ir jāizvērtē individuāli.

Grozījums Nr. 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju. Ar šādu 
apdrošināšanu būtu jāsedz zaudējumi, 
kurus aprēķina, pamatojoties uz vidējo
produkcijas gada apjomu, ko sedz 
apdrošināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1598
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 

1.  Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
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slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

slimība vai kaitēkļu invāzija, vai par 
pasākumu, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemts, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju, kuras rezultātā gada 
produkcija ir samazinājusies par vairāk 
nekā 15 % salīdzinājumā ar attiecīgā 
lauksaimnieka vidējo produkcijas gada 
apjomu. Vidējo gada produkciju aprēķina, 
izmantojot iepriekšējo triju vai piecu gadu 
rādītājus un izslēdzot augstāko un zemāko 
rādītāju vai pienācīgi pamatotos ārkārtējos 
gadījumos — izmantojot kāda atsevišķa 
gada rādītājus no pēdējo piecu gadu 
laikposma.

Radīto zaudējumu apmēra aprēķināšanu 
var veikt saskaņā ar ikviena produkta 
veida īpašajām pazīmēm, izmantojot:
(a) bioloģiskos rādītājus (zaudētās 
biomasas apjoms) vai saimniecības, 
vietējā, reģionālā vai valsts līmenī 
noteiktos līdzvērtīgos produktivitātes 
zudumu rādītājus, vai
b) vietējā, reģionālā vai valsts līmenī 
noteiktos laika apstākļu rādītājus 
(nokrišņu daudzums, temperatūra utt.).

Or. pt

Grozījums Nr. 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
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slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 15 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

Zaudējumus var noteikt saskaņā ar katra 
produkta veidu, izmantojot bioloģiskos 
rādītājus (pamatojoties, piemēram, uz 
zaudētās biomasas daudzumu) vai 
saimniecības vai summārajā līmenī 
noteiktus līdzvērtīgus produktivitātes 
zuduma rādītājus.

Or. pt

Grozījums Nr. 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

Zaudējumu apmēra noteikšanu var 
saskaņot ar ikviena produkta veida 
īpašajām pazīmēm, izmantojot:
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a) bioloģiskos rādītājus (zaudētās 
biomasas apjoms) vai saimniecībā, vietējā 
līmenī, reģionā vai valstī noteiktos 
produktivitātes zudumu rādītājus, vai
b) vietējā, reģionālā vai valsts līmenī 
noteiktos laika apstākļu rādītājus 
(nokrišņu daudzums, temperatūra utt.).

Or. fr

Grozījums Nr. 1601
George Lyon

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. Lai aprēķinātu minēto 
apstākļu lauksaimniekam radītos 
individuālos zaudējumus, var izmantot 
oficiālu indeksu sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj indeksu sistēmas, lai aprēķinātu zaudējumus, ja dalībvalstis vēlas izmantot 
šādas sistēmas nolūkā nodrošināt administratīvo vienkāršošanu.
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Grozījums Nr. 1602
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada 
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs 
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas 
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka individuālās saimniecības 
dzīvnieku sugu vidējās atdeves vai
produkcijas gada apjoma iepriekšējos trīs 
gados vai no trīs gadu produkcijas vidējā 
apjoma, kas aprēķināts, pamatojoties uz 
iepriekšējo piecu gadu periodu un izslēdzot 
augstāko un zemāko rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Regulas priekšlikums
38. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja 1. punktā minētā garantija ir 
iekļauta apdrošināšanas priekšmetā, kas 
attiecas arī uz citiem riskiem, 1. punktā 
minētajai garantijai atbilstošā prēmijas 
proporcija atbilst 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā atbalsta 
sniegšanas kritērijiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1606
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Regulas priekšlikums
39. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopfondi dzīvnieku un augu slimībām un 
vides incidentiem

Kopfondi dzīvnieku un augu slimībām vai 
dzīvniekiem vai augiem kaitīgiem 
organismiem un vides incidentiem 

Or. fr

Grozījums Nr. 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
39. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopfondi dzīvnieku un augu slimībām un
vides incidentiem

Kopfondi un apdrošināšana dzīvnieku un 
augu slimībām, vides incidentiem un 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem

Or. es

Grozījums Nr. 1609
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgajam kopfondam ir tiesības 
pretendēt uz atbalstu, ja:

1. Ar šo pasākumu saistītais atbalsts 
attiecas uz administratīvo un tehnisko 
palīdzību kopfondiem, no kuriem izmaksā 
finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents; attiecīgajam kopfondam ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja:
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Or. en

Grozījums Nr. 1610
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību. Tomēr 
parasti lauksaimniekiem var piešķirt 
kompensāciju tikai tad, ja viņi ir veikuši 
visus piesardzības pasākumus, lai 
uzlabotu savu saimniecību spēju pārvarēt 
vides pasliktināšanos, dzīvnieku un augu 
slimības un klimata pārmaiņu apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem, 
lauksaimnieku kooperatīviem vai ražotāju 
organizācijām, kas atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. (CMO/2012) 106. pantu,
krīzes gadījumā un par šo noteikumu 
ievērošanas administrēšanu un uzraudzību.
Dalībvalstis ir tiesīgas apvienot 
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apdrošināšanas un kopfondu shēmas.

Or. pt

Grozījums Nr. 1612
Mariya Gabriel

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību. Dalībvalstis 
ir tiesīgas pieņemt lēmumu par kopfondu 
papildināšanu ar apdrošināšanas shēmām 
un apdrošināšanas sadarbību, tostarp 
izmantojot kredītu kooperatīvus.

Or. bg

Grozījums Nr. 1613
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz:

Finansiālie ieguldījumi no visiem 
publiskajiem fondiem, piemēram, ELFLA 
un valstu un reģionālajiem fondiem, 
kopfondos var attiekties tikai uz:

Or. en
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Grozījums Nr. 1614
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz:

Finansiālie ieguldījumi kopfondos, kas 
minēti 37. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
var attiekties tikai uz:

Or. fr

Grozījums Nr. 1615
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem.
Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

(b) kopfonda pārvaldības 
administratīvajām izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 1616
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem. 

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem. 
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Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā, vai uz apdrošināšanas 
prēmijām par polisēm, kuras kopfonds 
iegādājies par tirgus cenu. Kā alternatīvu 
šīm summām var izmantot finansiālus 
ieguldījumus kapitāla daļās,
nepārsniedzot lauksaimnieku iemaksāto 
maksimālo 65 % līmeni. 

Or. it

Grozījums Nr. 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem. 
Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem, 
lauksaimnieku kooperatīviem vai ražotāju 
organizācijām, kas ir atzītas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. (CMO/2012).  Turklāt 
finansiālais ieguldījums var attiekties uz 
procentiem par komerciālajiem 
aizņēmumiem, kurus kopfonds ņēmis, lai 
izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
kooperatīviem vai ražotāju organizācijām, 
kas ir atzītas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. (CMO/2012) 106. pantu, krīzes 
gadījumā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem.
Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

(b) summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem. 
Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz kapitālu vai procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1619
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

Ir iespējams publisko līdzekļu ieguldījums 
sākotnējā kapitālā.

Or. en

Grozījums Nr. 1622
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu. Kopfondiem 
izmaksājot lauksaimniekiem paredzēto 
kompensāciju, publiskos līdzekļus 
neizmanto. 

Or. en

Grozījums Nr. 1623
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju var piešķirt tikai 
tādu slimību gadījumos, kas neizpaužas 
saistībā ar neilgtspējīgām sistēmām, 
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minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku 
slimību sarakstā un/vai 
Lēmuma 90/424/EEK pielikumā.

piemēram, rūpniecisko lauksaimniecību 
un monokultūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku slimību 
sarakstā un/vai Lēmuma 90/424/EEK 
pielikumā.

4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku slimību 
sarakstā un/vai Lēmuma 90/424/EEK 
pielikumā, kā arī jebkuru jaunu, šajā 
sarakstā neiekļautu slimību gadījumā.

Or. es

Pamatojums

Katru dienu parādās vairāk tādu slimību, kas agrāk Savienībā nepastāvēja, piemēram, 
infekciozais katarālais drudzis, putnu gripa vai Šmalenbergas vīruss, un kas pavisam noteikti 
nozīmē, ka pašlaik pastāv saslimšanas draudi.

Grozījums Nr. 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1626
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1627
Julie Girling

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Ienākumu stabilizācijas instruments nav piemērots izmantošanai Lauku attīstības fonda 
darbībā, jo tas var būt ļoti dārgs un nestabils un ārkārtas apstākļos tam varētu vajadzēt būt 
lielākam par dažu dalībvalstu maksājumiem no II pīlāra, kā tas ir norādīts Komisijas 
izstrādātajā ietekmes novērtējumā.

Grozījums Nr. 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 1629
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un 
atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda 
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šāda veida ienākumu stabilizācijas risinājumi ir ievērojami mazāk iedarbīgi nekā 
salīdzināmās un pieejamās riska ierobežošanas iespējas, pamatojoties uz apsolījuma 
līgumiem un standartizētu nākotnes līgumu tirgiem.

Grozījums Nr. 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un 
atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda 
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ienākumu
summa, kas saņemta no lauksaimniecības 
produktu pārdošanas tirgū. Kopfonda 
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai pielāgotu šo pasākumu 37. apsvērumā minētajam mērķim, šai normai būtu jāattiecas uz 
ienākumu, nevis peļņas drošību.

Grozījums Nr. 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda vai saskaņā 
ar apdrošināšanas līgumu veiktie
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem. Gadījumā, ja šis pasākums ir 
iekļauts lauku attīstības programmās, 
līdzekļus piešķir, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts vai reģiona saimniecības 
ienākumu mazināšanās risku.

Or. es

Pamatojums

Šo grozījumu ierosināja, lai nodrošinātu, ka apdrošināšanas prēmijas atbilst atbalsta 
sniegšanas kritērijiem, izmantojot šo ienākumu stabilizācijas instrumentu, un noskaidrotu 
iespēju tās iekļaut, ja nepieciešams, lauku attīstības programmās.

Grozījums Nr. 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
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ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. Atbalstu piešķir arī 
tad, ja kooperatīva vai ražotāju 
organizācijas pārdotās produkcijas vidējā 
vērtība ir par 20 % augstāka nekā trīs 
gados pārdotās produkcijas vidējā vērtība 
iepriekšējo piecus gadu laikposmā, 
izņemot augstāko un zemāko vērtību.
37. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
piemērošanas vajadzībām ienākumi ir to 
lauksaimnieka ieņēmumu summa, kas 
saņemta no tirgus, ieskaitot jebkāda veida 
publisko atbalstu un atskaitot resursu 
izmaksas. Kopfonda vai saskaņā ar 
apdrošināšanas līgumiem veiktie
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem vai  pārdotās produkcijas 
vidējās vērtības kooperatīvu vai ražotāju 
organizāciju gadījumā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
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jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

par ikvienu ražošanas veidu, kas attiecas 
uz saistībā ar lauksaimniecību veiktu 
darbību, un jebkāda veida publisko 
atbalstu un atskaitot resursu izmaksas. 
Kopfonda vai saskaņā ar apdrošināšanas 
prasījumiem vai ar fonda iegādātajiem 
apdrošināšanas līgumiem 
lauksaimniekiem veiktie maksājumi 
kompensē ne vairāk kā 70 % no
zaudētajiem ienākumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
par ikvienu ražošanas veidu, kas attiecas 
uz saistībā ar lauksaimniecību veiktu 
darbību un jebkāda veida publisko atbalstu 
un atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda 
vai saskaņā ar apdrošināšanas 
prasījumiem lauksaimniekiem veiktie
maksājumi kompensē ne vairāk kā 70 % no 
zaudētajiem ienākumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 47. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda vai 
apdrošinātāju veiktie maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
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c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda vai 
apdrošinātāju veiktie maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

Or. es

Pamatojums

Apdrošināšana un apdrošināšanas sniegtās kompensācijas nosacījumi ir iekļauti šajā pantā 
par ienākumu stabilizācijas instrumentu, vienlaikus ievērojot 37. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un 
atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda 
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu. Kopfonda 
vai apdrošinātāju veiktie maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

Or. es
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Pamatojums

Grozījums izdarīts, ievērojot 37. panta grozījumu. Resursu izmaksas ir svītrotas, jo lielā daļā 
nozaru galvenais lauksaimnieku ienākumu nelīdzsvarotības iemesls ir šo izmaksu pieaugums 
un produkcijas pārdošanas cenas iesaldējums.

Grozījums Nr. 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda vai 
apdrošinātāju veiktie maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1640
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
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ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda vai saskaņā 
ar fonda iegādātajiem apdrošināšanas 
līgumiem lauksaimniekiem veiktie
maksājumi kompensē ne vairāk kā 70 % no 
zaudētajiem ienākumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 1641
George Lyon

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem.

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un atskaitot 
resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi 
lauksaimniekiem kompensē ne vairāk kā 
70 % no zaudētajiem ienākumiem. Lai 
aprēķinātu atsevišķam lauksaimniekam 
radītos zaudējumus, var izmantot oficiālu 
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indeksu sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj indeksu sistēmas, lai aprēķinātu zaudējumus, ja dalībvalstis vēlas izmantot 
šādas sistēmas nolūkā nodrošināt administratīvo vienkāršošanu.

Grozījums Nr. 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzīgā veidā var piešķirt 37. pantā 
paredzēto palīdzību, ja gada ienākuma 
samazinājums pārsniedz 30 % no 
lauksaimnieka ražošanas izmaksām par 
konkrētās kultūras ražu vai mājlopu 
ganāmpulku.  Kopējais ienākums par 
konkrētās kultūras ražu vai mājlopu 
ganāmpulku attiecas uz ieņēmumu 
summu, ko lauksaimnieks saņem no 
tirgus, ieskaitot visu veidu publisko 
atbalstu un atskaitot resursu izmaksas, 
kopfondu vai apdrošināšanas sabiedrību 
lauksaimniekiem veiktos maksājumus, 
kas nedrīkst būt lielāki par 70 % no 
zaudētajiem ienākumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgajam kopfondam ir tiesības 2. Atbalstu var piešķirt, ja attiecīgais 
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pretendēt uz atbalstu, ja: kopfonds un apdrošināšanas prēmijas:

Or. es

Grozījums Nr. 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu un apdrošināšanas prēmiju 
izveidošanu un pārvaldību, jo īpaši par 
kompensācijas maksājumu piešķiršanu 
lauksaimniekiem krīzes gadījumā un par šo 
noteikumu ievērošanas administrēšanu un 
uzraudzību.

Or. es

Grozījums Nr. 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu un apdrošināšanas līgumu 
izveidošanu un pārvaldību, jo īpaši par 
kompensācijas maksājumu piešķiršanu 
lauksaimniekiem krīzes gadījumā un par šo 
noteikumu ievērošanas administrēšanu un 
uzraudzību.

Or. it

Grozījums Nr. 1646
Herbert Dorfmann
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Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu un 
apdrošināšanas līgumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

Or. it

Grozījums Nr. 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu ievērošanas 
administrēšanu un uzraudzību.

3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem, 
kooperatīviem un ražotāju organizācijām
krīzes gadījumā un par šo noteikumu 
ievērošanas administrēšanu un uzraudzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 1648
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
40. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1649
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar 37. panta 
1. punkta c) apakšpunktu, var izpausties 
kā finansiālais ieguldījums maksājumos, 
kurus lauksaimnieki veic kopfondā.

Or. it

Grozījums Nr. 1650
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju vai kā daļu no to 
apdrošināšanas polišu cenas, kuras 
lauksaimnieki ir iegādājušies vai nu 
atsevišķi vai kolektīvi. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā, vai uz apdrošināšanas 
prēmijām par polisēm, kuras kopfonds 
iegādājies par tirgus cenu.

Kā alternatīvu šīm summām finansiāli 
ieguldījumi var kalpot par kopfondu 
kapitāla daļām, nepārsniedzot 
lauksaimnieku iemaksāto maksimālo 
65 % līmeni. 

Or. it

Grozījums Nr. 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
lauksaimniekiem ir izmaksājis kā finanšu 
kompensāciju vai kā daļu no to 
apdrošināšanas polišu cenas, kuras ir 
iegādājušies lauksaimnieki. Turklāt 
finansiālais ieguldījums var attiekties uz 
procentiem par komerciālajiem 
aizņēmumiem, kurus kopfonds ņēmis, lai 
izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem krīzes gadījumā, vai uz 
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apdrošināšanas prēmijām par polisēm, 
kuras ir iegādājies kopfonds. Kā 
alternatīvu šīm summām finansiāli 
ieguldījumi var kalpot par kopfondu 
kapitāla daļām, nepārsniedzot 
lauksaimnieku iemaksāto maksimālo 
65 % līmeni.

Or. it

Grozījums Nr. 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, tiek 
piešķirti tikai par apdrošināšanas polisēm, 
kas attiecas uz 1. punktā minēto 
ienākumu kritumu, vai pretējā gadījumā 
var attiekties tikai uz summām, ko 
kopfonds izmaksājis lauksaimniekiem kā 
finanšu kompensāciju Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Or. it

Grozījums Nr. 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
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attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju vai kuras viņiem kā finanšu 
kompensācija ir izmaksāta 
apdrošināšanas polišu veidā. Turklāt 
finansiālais ieguldījums var attiekties uz 
procentiem par komerciālajiem 
aizņēmumiem, kurus kopfonds ņēmis, lai 
izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem krīzes gadījumā.

Or. es

Grozījums Nr. 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.

Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem, 
kooperatīviem un ražotāju organizācijām
kā finanšu kompensāciju. Turklāt 
finansiālais ieguldījums var attiekties uz 
procentiem par komerciālajiem 
aizņēmumiem, kurus kopfonds ņēmis, lai 
izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem krīzes gadījumā.

Or. pt

Grozījums Nr. 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar 37. panta 
1. punkta c) apakšpunktu, var izpausties 
kā finansiālais ieguldījums maksājumos, 
kurus lauksaimnieki veic kopfondā. 
Dalībvalsts paredz noteikumus, kuros 
reglamentē lauksaimnieku iemaksas 
fondā.

Or. it

Grozījums Nr. 1656
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 1658
Paolo De Castro
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Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

Dalībvalsts paredz noteikumus, kuros 
reglamentē lauksaimnieku iemaksas 
fondā.

Or. it

Grozījums Nr. 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

Ir iespējams daļējs publisko līdzekļu 
ieguldījums sākotnējā kapitālā.

Or. en

Grozījums Nr. 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.

Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
kopfonda sākotnējo kapitālu.

Or. it

Grozījums Nr. 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso
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Regulas priekšlikums
40. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde oficiāli atzīst, ka ir ievērojami 
kritušies lauksaimnieka ienākumi. 
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
uzskatāma par notikušu. Kompensāciju 
no apdrošināšanas izmaksā, nepieprasot 
un neprecizējot turpmākās ražošanas 
veidu vai kvantitatīvo apjomu.

Or. es

Pamatojums

Apdrošināšana un apdrošināšanas sniegtās kompensācijas nosacījumi ir iekļauti šajā pantā 
par ienākumu stabilizācijas instrumentu, vienlaikus ievērojot 37. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
kas noteikta I pielikumā.

5. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde oficiāli atzīst, ka ir ievērojami 
kritušies lauksaimnieka ienākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.

Or. es

Grozījums Nr. 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
40. pants – 5. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompensāciju no apdrošināšanas 
izmaksā, nepieprasot un neprecizējot 
turpmākās ražošanas veidu vai 
kvantitatīvo apjomu.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāiekļauj kompensācijas maksājumu nosacījumi saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

Grozījums Nr. 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Pasākumu īstenošanas noteikumi
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
šajā iedaļā paredzēto pasākumu 
īstenošanas noteikumus, kas attiecas uz:
(a) to iestāžu vai struktūru atlases 
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procedūrām, kas sniedz lauksaimniecības 
un mežsaimniecības konsultāciju 
pakalpojumus, saimniecību pārvaldības 
vai lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumus, un atbalsta pakāpenisku 
samazināšanu 16. pantā minētajam 
konsultāciju pakalpojumu pasākumam;
(b) dalībvalsts novērtējumu par 
uzņēmējdarbības plāna izpildi, 
maksājumu iespējām, kā arī 
nosacījumiem, ar kādiem jaunajiem 
lauksaimniekiem ir pieejami citi 
pasākumi 20. pantā minētā saimniecības 
un uzņēmuma attīstības pasākuma 
ietvaros;
(c) nošķiršanu no citiem pasākumiem, 
pāreju uz citām vienībām, kas nav 
I pielikumā izmantotās vienības, darījumu 
izmaksu aprēķināšanu un saistību 
pārveidošanu vai pielāgošanu 29. pantā 
minētā agrovides un klimata pasākuma, 
30. pantā minētā bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma un 35. pantā 
minēto meža vides un klimata 
pakalpojumu un meža saglabāšanas 
pasākuma ietvaros;
(d) iespēju 29., 30., 31., 32., 34. un 
35. pantā minētajiem pasākumiem 
izmantot standarta pieņēmumus par 
negūtajiem ienākumiem un to 
aprēķināšanas kritērijiem;
(e) atbalsta summas aprēķināšanu, ja par 
darbību ir tiesības pretendēt uz atbalstu 
vairāk nekā viena pasākuma ietvaros.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
91. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1666
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
41. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Pasākumu īstenošanas noteikumi
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
šajā iedaļā paredzēto pasākumu 
īstenošanas noteikumus, kas attiecas uz:
(a) to iestāžu vai struktūru atlases 
procedūrām, kas sniedz lauksaimniecības 
un mežsaimniecības konsultāciju 
pakalpojumus, saimniecību pārvaldības 
vai lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumus, un atbalsta pakāpenisku 
samazināšanu 16. pantā minētajam 
konsultāciju pakalpojumu pasākumam;
(b) dalībvalsts novērtējumu par 
uzņēmējdarbības plāna izpildi, 
maksājumu iespējām, kā arī 
nosacījumiem, ar kādiem jaunajiem 
lauksaimniekiem ir pieejami citi 
pasākumi 20. pantā minētā saimniecības 
un uzņēmuma attīstības pasākuma 
ietvaros;
(c) nošķiršanu no citiem pasākumiem, 
pāreju uz citām vienībām, kas nav 
I pielikumā izmantotās vienības, darījumu 
izmaksu aprēķināšanu un saistību 
pārveidošanu vai pielāgošanu 29. pantā 
minētā agrovides un klimata pasākuma, 
30. pantā minētā bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma un 35. pantā 
minēto meža vides un klimata 
pakalpojumu un meža saglabāšanas 
pasākuma ietvaros;
(d) iespēju 29.−32., 34. un 35. pantā 
minētajiem pasākumiem izmantot 
standarta pieņēmumus par negūtajiem 
ienākumiem un to aprēķināšanas 
kritērijiem;
(e) atbalsta summas aprēķināšanu, ja par 
darbību ir tiesības pretendēt uz atbalstu 
vairāk nekā viena pasākuma ietvaros.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 



PE494.480v01-00 136/173 AM\909514LV.doc

LV

91. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 1667
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dalībvalsts novērtējumu par 
uzņēmējdarbības plāna izpildi, maksājumu 
iespējām, kā arī nosacījumiem, ar kādiem 
jaunajiem lauksaimniekiem ir pieejami 
citi pasākumi 20. pantā minētā 
saimniecības un uzņēmuma attīstības 
pasākuma ietvaros;

(b) dalībvalsts novērtējumu par 
uzņēmējdarbības plāna izpildi;

Or. de

Pamatojums

Lēmums par iespējām izmantot citus pasākumus nav tikai tīri tehnisks lēmums.

Grozījums Nr. 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nošķiršanu no citiem pasākumiem, 
pāreju uz citām vienībām, kas nav 
I pielikumā izmantotās vienības, darījumu 
izmaksu aprēķināšanu un saistību 
pārveidošanu vai pielāgošanu 29. pantā 
minētā agrovides un klimata pasākuma, 
30. pantā minētā bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma un 35. pantā 
minēto meža vides un klimata pakalpojumu 
un meža saglabāšanas pasākuma ietvaros;

(c) nošķiršanu no citiem pasākumiem, 
pāreju uz citām vienībām, kas nav 
I pielikumā izmantotās vienības, darījumu 
izmaksu aprēķināšanu un saistību 
pārveidošanu vai pielāgošanu 29. pantā 
minētā agrovides un klimata pasākuma, 
30. pantā minētā bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma, 34. pantā 
minētā dzīvnieku labturības pasākuma un 
35. pantā minēto meža vides un klimata 
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pakalpojumu un meža saglabāšanas 
pasākuma ietvaros;

Or. en

Pamatojums

Vēl 34. pantā ir minētas darījumu izmaksas — līdz ar to tās būtu jāpiemin šajā kontekstā 
līdztekus citu pasākumu darījumu izmaksām.

Grozījums Nr. 1669
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
Komisiju pilnvaro pieņemt delēģētos aktus 
saskaņā ar 90. pantu attiecībā uz 
maksājumu iespējām un jaunu 
lauksaimnieku iespējām izmantot citus 
pasākumus saskaņā ar 20. pantā 
minētajiem lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstība pasākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
30. pantā minētajiem uzdevumiem vietējās 
rīcības grupas var veikt arī papildu 
uzdevumus, kurus tām deleģējusi vadošā 
iestāde un/vai maksājumu aģentūra.

1. Papildus Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
30. pantā minētajiem uzdevumiem vietējās 
rīcības grupas var veikt arī:
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(a) papildu uzdevumus, kurus tām 
deleģējusi vadošā iestāde un/vai 
maksājumu aģentūra, vai
(b) īstenojot vietējo attīstības stratēģiju, 
vienas pašas vai sadarbībā ar partneriem 
veikt darbības, kurām ir plaša teritoriālā 
dimensija, ar nosaukumu „lietussarga 
projekts”.

Or. en

Pamatojums

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Grozījums Nr. 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
30. pantā minētajiem uzdevumiem vietējās 
rīcības grupas var veikt arī papildu 
uzdevumus, kurus tām deleģējusi vadošā 
iestāde un/vai maksājumu aģentūra.

1. Papildus Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
30. pantā minētajiem uzdevumiem vietējās 
rīcības grupas var veikt arī papildu 
uzdevumus, kurus tām deleģējusi vadošā 
iestāde un/vai maksājumu aģentūra, 
izņemot, ja tās ir tieši saistītas ar lauku 
saimniecībām.

Or. es

Pamatojums

Dažādie lauku attīstības pasākumi, kas ir paredzēti saimniecību īpašniekiem, būtu jāpārvalda 
šajā jomā kompetentām publiskām iestādēm un tos nedrīkstētu uzticēt vietējās rīcības 
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grupām.

Grozījums Nr. 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vietējās rīcības grupas var pieprasīt 
avansa maksājumu no kompetentās 
maksājumu aģentūras, ja šāda iespēja 
paredzēta lauku attīstības programmā. 
Avansa apjoms nepārsniedz 50 % no 
publiskā atbalsta, kas saistīts ar kārtējām 
izmaksām un aktivizēšanas izmaksām.

2. Vietējās rīcības grupas var pieprasīt 
avansa maksājumu no kompetentās 
maksājumu aģentūras, ja šāda iespēja 
paredzēta lauku attīstības programmā. 
Avansa apjoms nepārsniedz 80 % no 
publiskā atbalsta, kas saistīts ar kārtējām 
izmaksām un aktivizēšanas izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vēra būtiskās problēmas kredītu saņemšanā, ar kurām saskaras vietējās rīcības 
grupas, mēs ierosinām palielināt avansa maksājumus līdz 80 %.

Grozījums Nr. 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) spēju veidošanu, mācībām un 
sadarbības veidošanu ar nolūku sagatavot 
un īstenot vietējās attīstības stratēģiju.

(b) spēju veidošanu, mācībām un 
sadarbības veidošanu ar nolūku sagatavot 
un īstenot kopienas vadītu vietējās 
attīstības stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 1674
Karin Kadenbach
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Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tādu darbību veicināšanu, kas vērstas 
uz alternatīviem pārtikas produktiem, 
apmācību veselības jomā un līdzdalības 
kampaņām, uztura pašpietiekamības 
iniciatīvām un pasākumiem, kuru mērķis 
ir pārtikas kvalitātes aizsardzība un 
dzīvnieku labturība.

Or. en

Grozījums Nr. 1675
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) darbībām, kas veicina vietējo 
iedzīvotāju līdzdalību uzlabotas 
medicīniskās aprūpes, izglītības un 
kultūras pasākumu plānošanā un 
īstenošanā un citās vietējas nozīmes 
sabiedrisko pakalpojumu jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) šā punkta b) apakšpunktā norādīto 
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sagatavošanās atbalstu var izmaksāt kā 
avansa subsīdiju, kurā publisko līdzekļu 
daļa var būt līdz pat 100 %, ja šāda 
iespēja ir paredzēta pašā programmā.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts ieviest papildu apakšpunktu, kurā būtu paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem 
var veikt iepriekšēju maksājumu līdz 100 % apmērā, īstenojot vispārējo „lietussarga” 
projektu. Tie varētu būt projekti, kuros nepastarpināti ir iesaistīti partneri, kas finansiālā 
stāvokļa dēļ nevar katrs atsevišķi pieprasīt atbalstu. Vietējās rīcības grupas vispārējo 
projektu ietvaros naudu avansā var pārskaitīt šiem partneriem.

Grozījums Nr. 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) struktūras, kas īsteno attīstības 
mērķus saskaņā ar šīs regulas 5. pantā 
minētajām prioritātēm.

Or. es

Grozījums Nr. 1678
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
44. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad vietējās rīcības grupas 
neizvēlas sadarbības projektus,
dalībvalstis izveido nepārtrauktas 
pieteikšanās sadarbības projektiem 
sistēmu.

Dalībvalstis izveido nepārtrauktas 
pieteikšanās sadarbības projektiem 
sistēmu.
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Or. it

Grozījums Nr. 1679
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad vietējās rīcības grupas 
neizvēlas sadarbības projektus,
dalībvalstis izveido nepārtrauktas 
pieteikšanās sadarbības projektiem 
sistēmu.

Dalībvalstis izveido nepārtrauktas 
pieteikšanās sadarbības projektiem 
sistēmu.

Or. it

Grozījums Nr. 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad vietējās rīcības grupas 
neizvēlas sadarbības projektus, dalībvalstis 
izveido nepārtrauktas pieteikšanās 
sadarbības projektiem sistēmu.

Gadījumos, kad vietējās rīcības grupas 
neizvēlas sadarbības projektus, dalībvalstis 
izveido pieteikšanās sadarbības projektiem 
sistēmu, ņemot vērā laika ierobežojumus, 
kurus Komisija ir noteikusi šim nolūkam.

Or. es

Pamatojums

Ir ierosināts, lai tiktu paredzēts visai Savienībai viens kopējs termiņš attiecībā uz 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izsludinot starpvalstu sadarbības projektus, jo ir 
gandrīz neiespējami pārvaldīt šāda veida procedūras, nenosakot kopēju termiņu.

Grozījums Nr. 1681
James Nicholson, Julie Girling
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Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas par 
darbībām, kuras veic, lai informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju, kā arī projekta 
izstrādes uzdevumiem.

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas, kuras 
rodas, lai atvieglotu apmaiņu starp 
ieinteresētajām personām, informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju un to sekmētu
un atbalstītu iespējamos finansējuma 
saņēmējus, kas īsteno projektus un 
sagatavo pieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas par 
darbībām, kuras veic, lai informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju, kā arī projekta 
izstrādes uzdevumiem.

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas, kuras 
rodas, lai atvieglotu apmaiņu starp 
ieinteresētajām personām, informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju un to sekmētu
un atbalstītu iespējamos saņēmējus, kas 
īsteno projektus un sagatavo pieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts



PE494.480v01-00 144/173 AM\909514LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas par 
darbībām, kuras veic, lai informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju, kā arī projekta 
izstrādes uzdevumiem.

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas par 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 30. panta 
3. punktā minēto uzdevumu veikšanu,
darbībām, kuras veic, lai informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju un projekta 
izstrādes uzdevumiem.

Or. es

Pamatojums

Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 30. panta 3. punktā ir noteikti obligātie uzdevumi, kas jāveic 
vietējām rīcības grupām. Tāpēc ir nepieciešama konkrēta atsauce uz fondiem, kurus var 
izmantot, lai veiktu šos uzdevumus.

Grozījums Nr. 1684
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par 
paredzamo ietekmi uz vidi saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šāda veida 
ieguldījumiem, ja ieguldījumiem varētu 
būt negatīva ietekme uz vidi.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par 
paredzamo ietekmi uz vidi saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šāda veida 
ieguldījumiem, ja ieguldījumiem varētu 
būt negatīva ietekme uz vidi.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Mēs ierosinām svītrot šīs normas, kurās ir minēta vajadzība veikt vides ietekmes novērtējumu 
attiecībā uz visām darbībām. Būtu jāprecizē, ka šādi novērtējumi būtu jāveic tikai pirms 
investīcijām, par kurām tie ir jāīsteno saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 1686
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
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par 
paredzamo ietekmi uz vidi saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šāda veida 
ieguldījumiem, ja ieguldījumiem varētu 
būt negatīva ietekme uz vidi.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par 
paredzamo ietekmi uz vidi saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šāda veida 
ieguldījumiem, ja ieguldījumiem varētu 
būt negatīva ietekme uz vidi.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1688
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par paredzamo 
ietekmi uz vidi saskaņā ar tiesību aktiem, 
kas attiecas uz šāda veida ieguldījumiem, 
ja ieguldījumiem varētu būt negatīva 
ietekme uz vidi.

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par paredzamo 
ietekmi uz vidi saskaņā ar tiesību aktiem, 
kas attiecas uz šāda veida ieguldījumiem, 
ja ieguldījumiem varētu būt negatīva 
ietekme uz vidi. Atbalsta tikai tos 
ieguldījumus, kuri būtiski veicina vides 
un klimatu aizsardzību un dzīvnieku 
labturību un ievērojami pārsniedz tiesību 
aktu prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
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tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par paredzamo 
ietekmi uz vidi saskaņā ar tiesību aktiem, 
kas attiecas uz šāda veida ieguldījumiem, 
ja ieguldījumiem varētu būt negatīva 
ietekme uz vidi.

tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par paredzamo 
ietekmi uz vidi saskaņā ar tiesību aktiem, 
kas attiecas uz šāda veida ieguldījumiem, 
ja ieguldījumiem varētu būt negatīva 
ietekme uz vidi. Atbalstu nepiešķir par 
ieguldījumiem audzēšanas sistēmās, kurās 
netiek ievērotas dzīvnieku labturības 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1690
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par paredzamo 
ietekmi uz vidi saskaņā ar tiesību aktiem, 
kas attiecas uz šāda veida ieguldījumiem, 
ja ieguldījumiem varētu būt negatīva 
ietekme uz vidi.

1. Lai par ieguldījumu darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par paredzamo 
ietekmi uz vidi saskaņā ar tiesību aktiem, 
kas attiecas uz šāda veida ieguldījumiem, 
ja ieguldījumiem varētu būt negatīva 
ietekme uz vidi. Dalībvalstis par 
prioritāriem nosaka ieguldījumus, ar 
kuriem tiek būtiski uzlaboti saimniecību 
vides, klimata un dzīvnieku labturības 
rādītāji, kas palīdz dažādot lauksaimnieku 
ienākumu plūsmas un saistībā ar kuriem 
lauksaimnieku grupas, uzņēmumi un 
lauku attīstības apvienības un tīkli 
piedalās kopīgās darbībās un kopīgi 
investē. 

Or. en

Grozījums Nr. 1691
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nekustamā īpašuma celtniecību, iegādi, 
ieskaitot izpirkumnomu, vai 
labiekārtošanu;

(a) nekustamā īpašuma celtniecību, iegādi, 
ieskaitot izpirkumnomu, vai 
labiekārtošanu, dodot priekšroku 
energotaupīgiem un klimatu saudzējošiem 
celtniecības materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 1692
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunas tehnikas un aprīkojuma iegādi 
vai iegādi uz nomaksu, tostarp datoru 
programmatūras iegādi, nepārsniedzot 
aktīva tirgus vērtību;

(b) tehnikas un aprīkojuma iegādi vai 
iegādi uz nomaksu, tostarp datoru 
programmatūras iegādi, nepārsniedzot 
aktīva tirgus vērtību; veicot šos 
ieguldījumus, ir jāņem vērā labākie 
energoefektivitātes standarti, un ar šiem 
ieguldījumiem ir jāvar risināt klimata 
pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības un 
augsnes auglības samazināšanās 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 1693
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jaunas tehnikas un aprīkojuma iegādi 
vai iegādi uz nomaksu, tostarp datoru 
programmatūras iegādi, nepārsniedzot 
aktīva tirgus vērtību;

(b) tehnikas un aprīkojuma iegādi vai 
iegādi uz nomaksu, tostarp datoru 
programmatūras iegādi, nepārsniedzot 
aktīva tirgus vērtību;

Or. fr

Grozījums Nr. 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) padomu iegādi, lai veicinātu 
ilgtspējīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas 
ražošanas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 1695
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) padomu iegādi, lai veicinātu 
ilgtspējīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas 
ražošanas metodes.

Or. en

Pamatojums

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
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farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Grozījums Nr. 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) novērtējuma izmaksām, lai palīdzētu 
nodrošināt ražošanas metožu ilgtspējību 
un ekonomisko dzīvotspēju.

Or. es

Grozījums Nr. 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dalībvalstis nodrošina prioritāras 
iespējas izmantot ieguldījumu stimulus un 
20 % lielāku iemaksu, finansējot 
saimniecības, kas, apvienojot 
lauksaimniecības zemi, ir kļuvušas par 
liela mēroga ražošanas struktūrām.

Or. it

Grozījums Nr. 1698
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
46. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ceļot ēkas vai tās atjaunojot, par 
atbilstīgiem izdevumiem uzskatīs tikai tos 
ieguldījumus, ar kuriem nodrošina, ka 
vismaz 50 % no ēkas vajadzības pēc 
enerģijas apmierinās no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1699
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par svītrots
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attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

Or. pt

Grozījums Nr. 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, ko īsteno teritorijās, kurās ir
izstrādāti upju baseinu apsaimniekošanas 
plāni un ar tiem saistītās īstenošanas 
programmas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EC un kuri atbilst 
šādos plānos noteiktajiem vides mērķiem.
Veicot ieguldījumus jaunās apūdeņošanas 
iekārtās un paplašinot esošās iekārtas, ir 
jāveic neatkarīga vides analīze, kas 
sniegtu pierādījumus, ka attiecīgais 
ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam nav 
negatīvas ietekmes uz vidi

Or. de

Grozījums Nr. 1703
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu attiecināmie 
izdevumi ir tikai tie ieguldījumi, kas tiek 
veikti teritorijās, kurās ir izstrādāti 
Direktīvā 2000/60/EK paredzētie upju 
baseina apsaimniekošanas plāni un 
attiecīgās pasākumu programmas un kur 
tie atbilst vides mērķiem. Attiecībā uz 
ieguldījumiem, kuru rezultātā tiek 
paplašināta apūdeņotā teritorija, ir jāveic 
arī neatkarīga vides analīze.

Or. en

Pamatojums

Veco un jauno dalībvalstu starpā nedrīkstētu būt diskriminācijas, un attiecībā uz visām 
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dalībvalstīm būtu jāpieņem regulējums, kas nodrošinātu, lai apūdeņošanas ieguldījumi 
negatīvi neietekmētu ūdens resursus. Šim regulējumam vajadzētu būt stingrākam, ja 
ieguldījumu rezultātā paplašinās apūdeņojamā teritorija, lai ņemtu vērā palielināto risku. 
Komisija būtu jāpilnvaro noteikt standartu minimumu, kas būtu jāievēro, īstenojot šo 
regulējumu.

Grozījums Nr. 1704
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu attiecināmie 
izdevumi ir tikai tie ieguldījumi, kas tiek 
veikti teritorijās, kurās ir izstrādāti 
Direktīvā 2000/60/EK paredzētie upju 
baseina apsaimniekošanas plāni un 
attiecīgās pasākumu programmas un kur 
tie atbilst vides mērķiem. Attiecībā uz 
ieguldījumiem, kuru rezultātā tiek 
paplašināta apūdeņotā teritorija, ir jāveic 
arī neatkarīga vides analīze.

Or. en

Grozījums Nr. 1705
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
tādus ieguldījumus, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem:
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jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

(a) Direktīvas 2000/60/EK regulējumā 
pieprasītie upju baseinu 
apsaimniekošanas plāni ir jādara zināmi 
Komisijai attiecībā uz visu reģionu, kurā 
ir veikti ieguldījumi, un attiecībā uz citām 
teritorijām, kuras tie var ietekmēt. Upju 
apsaimniekošanas plānam ir jāpievieno 
tādu pasākumu programma, kuri ir 
jāievēro, veicot ieguldījumus;
(b) ūdens mērītājiem, ar kuriem var 
noteikt ūdens patēriņu atbalstīto 
ieguldījumu līmenī, ir jābūt uzstādītiem 
vai tie ir jāuzstāda, veicot ieguldījumus; 
(c) gadījumā, ja tiek uzlabotas esošās 
apūdeņošanas iekārtas, ieguldījumi būs 
attiecināmi tikai tad, ja:
i) to rezultātā ūdens lietojuma efektivitāte 
pieaug vismaz par 20 %;
ii) ja ieguldījumi ietekmē ūdenstilpnes, 
kuru ūdens stāvoklis attiecīgajā upes 
apsaimniekošanas plānā ar ūdens 
daudzumu saistītu iemeslu dēļ ir novērtēta 
kā zemāka par labu, veicot ieguldījumus, 
ir jānodrošina ūdens patēriņa 
samazinājums individuālo saimniecību 
līmenī vismaz par 20 %. 
Ieguldījumi rezerves tvertnēs, lai varētu 
atjaunot nosūknētā ūdens apjomu, kad 
līmeņi ir viszemākie, atbilst kritērijiem bez 
nekādiem papildu nosacījumiem;
(d) ar hidraulisko tīklu paplašināšanu 
saistītie ieguldījumi atbilst kritērijiem 
tikai tad, ja:
i) ūdens ir izmantojams lauksaimniecībā, 
un 
ii) ieguldījumi neietekmē tādas 
ūdenstilpnes, kuru ūdens stāvoklis 
attiecīgajā upes apsaimniekošanas plānā 
ar ūdens daudzumu saistītu iemeslu dēļ ir 
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novērtēta kā zemāka par labu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1706
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
tādus ieguldījumus, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem:

(a) Direktīvas 2000/60/EK regulējumā 
pieprasītie upju baseinu 
apsaimniekošanas plāni ir jādara zināmi 
Komisijai attiecībā uz visu reģionu, kurā 
ir veikti ieguldījumi, un attiecībā uz citām 
teritorijām, kuras tie var ietekmēt. Upju 
apsaimniekošanas plānam ir jāpievieno 
tādu pasākumu programma, kuri ir 
jāievēro, veicot ieguldījumus;
b) ūdens mērītājiem, ar kuriem var noteikt 
ūdens patēriņu atbalstīto ieguldījumu 
līmenī, ir jābūt uzstādītiem vai tie ir 
jāuzstāda, veicot ieguldījumus; 
(c) gadījumā, ja tiek uzlabotas esošās 
apūdeņošanas iekārtas, ieguldījumi būs 
attiecināmi tikai tad, ja:
i) to rezultātā ūdens lietojuma efektivitāte 
pieaug vismaz par 25 %;
ii) ja ieguldījumi ietekmē ūdenstilpnes, 
kuru ūdens stāvoklis attiecīgajā upes 
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apsaimniekošanas plānā ar ūdens 
daudzumu saistītu iemeslu dēļ ir novērtēta 
kā zemāka par labu, veicot ieguldījumus, 
ir jānodrošina ūdens patēriņa 
samazinājums individuālo saimniecību 
līmenī vismaz par 20 %; 
iii) ieguldījumus rezerves tvertnēs, lai 
varētu ataunot nosūknētā ūdens apjomu, 
kad līmeņi ir viszemākie, neietekmē nedz 
i), nedz ii) punktā minētās prasības;
(d) ar hidraulisko tīklu paplašināšanu 
saistītie ieguldījumi atbilst kritērijiem 
tikai tad, ja: 
i) ūdens ir izmantojams lauksaimniecībā 
un 
ii) ieguldījumi neietekmē tādas 
ūdenstilpnes, kuru ūdens stāvoklis 
attiecīgajā upes apsaimniekošanas plānā 
ar ūdens daudzumu saistītu iemeslu dēļ ir 
novērtēta kā zemāka par labu un
iii) neatkarīgā vides analizē ir konstatēts, 
ka ieguldījumiem nebūs nozīmīgas 
nelabvēlīgas ietekmes uz vidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1707
Alyn Smith
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 

3. Apūdeņošanas gadījumā:
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kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

(a) attiecībā uz esošo iekārtu un 
glabāšanas un transporta infrastruktūru 
modernizāciju par attiecināmajiem 
izdevumiem uzskata tikai ieguldījumus, 
kuru rezultātā līdzšinējais ūdens patēriņš 
samazinās vismaz par 10 %; attiecībā uz 
iekārtu modernizāciju un zemes gabalu 
apūdeņošanas paņēmieniem par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgie ieguldījumi ir ilgtspējīgi un tiem 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.
(b) ieguldījumus jaunās apūdeņošanas
iekārtās var uzskatīt par pieņemamiem 
izdevumiem, ja tie ir iekļauti teritoriālajā 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
stratēģijā, proti, tādi, kuru pamatā ir tikai 
ūdensefektīvu sistēmu un iekārtas izvēle.

Or. fr

Grozījums Nr. 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
infrastruktūru un iekārtas, ja mērķis ir 
šāds: lielāka ūdens un enerģijas 
izmantošanas efektivitāte 
lauksaimniecībā; lielāka drošība attiecībā 
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Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

uz lauksaimniecības ražošanas 
ūdensapgādi; ieguldījumi jaunās 
apūdeņoto zemju platībās saskaņā ar 
valsts interešu plāniem vai reģionālās 
politikas plāniem, kas veicina lauku 
attīstību un teritoriālā līdzsvara 
atjaunošanu. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
90. pantu attiecībā uz ūdens izmantošanas 
efektivitātes obligātajiem standartiem un 
apūdeņošanas iekārtu ekoloģiskajiem 
rādītājiem.

Or. es

Pamatojums

No ELFLA nevar svītrot jauno platību apūdeņošanu un apūdeņoto platību apvienošanu. 
Turklāt ļoti ir iespējams, ka tiek izmantots ūdens attīrīšanas iekārtās otrreiz pārstrādāts 
ūdens, un, kaut arī tas nemazina patēriņu, tas ir izdevīgi no vides viedokļa. Arī to nevajadzētu 
svītrot no ELFLA. Nedrīkst izslēgt arī apūdēņošanu, kas paredzēta energoefektivitātes 
uzlabošanai.

Grozījums Nr. 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
infrastruktūru un iekārtas, ja mērķis ir 
šāds: lielāka ūdens un enerģijas 
izlietojuma efektivitāte lauksaimniecībā; 
lielāka drošība attiecībā uz 
lauksaimniecības ražošanas ūdensapgādi; 
ieguldījumi jaunās apūdeņoto zemju 
platībās saskaņā ar valsts interešu 
plāniem vai reģionālās politikas plāniem, 
kas veicina lauku attīstību un teritoriālā 
līdzsvara atjaunošanu. Jebkurā gadījumā 
ir jāsniedz pierādījumi, ka attiecīgais 
ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam nav 
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negatīvas ietekmes uz vidi

Or. es

Grozījums Nr. 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
infrastruktūru un iekārtas, ja mērķis ir 
šāds: lielāka ūdens un enerģijas 
izlietojuma efektivitāte lauksaimniecībā; 
lielāka drošība attiecībā uz 
lauksaimniecības ražošanas ūdensapgādi; 
ieguldījumi jaunās apūdeņoto zemju 
platībās saskaņā ar valsts interešu 
plāniem vai reģionālās politikas plāniem, 
kas veicina lauku attīstību un teritoriālā 
līdzsvara atjaunošanu. Jebkurā gadījumā 
ir jāsniedz pierādījumi, ka attiecīgais 
ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam nav 
negatīvas ietekmes uz vidi

Or. es

Grozījums Nr. 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
infrastruktūru un iekārtas, ja mērķis ir 
šāds: lielāka ūdens un enerģijas 
izlietojuma efektivitāte lauksaimniecībā; 
lielāka drošība attiecībā uz 
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Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

lauksaimniecības ražošanas ūdensapgādi; 
ieguldījumi jaunās apūdeņoto zemju 
platībās saskaņā ar valsts interešu 
plāniem vai reģionālās politikas plāniem, 
kas veicina lauku attīstību un teritoriālā 
līdzsvara atjaunošanu. Jebkurā gadījumā 
ir jāsniedz pierādījumi, ka attiecīgais 
ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam nav 
negatīvas ietekmes uz vidi

Or. es

Pamatojums

Ir jāparedz norma par ieguldījumiem jaunās apūdeņotās zemēs, it sevišķi attiecībā uz 
Dienvideiropas valstīm. Papildus tam mēs uzskatām, ka 25 % ūdens ekonomija ir ļoti liels 
skaitlis.

Grozījums Nr. 1712
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Ieguldījumus jaunās apūdeņošanas 
iekārtās uzskata par attiecināmiem 
gadījumos, kad tiek pierādīts, ka attiecīgie 
ieguldījumi ir ilgtspējīgi un atbilst Ūdens 
pamatdirektīvas prasībām. Tiesības uz 
atbalstu ir arī ieguldījumiem esošo 
sistēmu modernizēšanā, ja tiek pierādīts, 
ka tie uzlabo ūdens izmantošanu atbilstoši 
tajos valsts ūdens efektīvas izmantošanas 
plānos noteiktajiem rādītājiem, kas 
izstrādāti saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu.

Or. pt

Grozījums Nr. 1713
Salvatore Caronna
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Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
jaunus ieguldījumus, tostarp pasākumus, 
ar kuriem atbalsta lauksaimniecību un 
modernizē esošās sistēmas ar mērķi 
uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti.
Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 90. pantu attiecībā uz ūdens 
izmantošanas efektivitātes obligātajiem 
standartiem un apūdeņošanas iekārtu 
ekoloģiskajiem rādītājiem.

Or. it

Grozījums Nr. 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
jaunus ieguldījumus, tostarp esošo 
sistēmu modernizāciju ar mērķi uzlabot 
ūdens izmantošanas efektivitāti.
Dalībvalstis nosaka prasību minimumu 
attiecībā uz apūdeņošanas iekārtu ūdens 
izmantošanas efektivitāti un vides ietekmi. 

Or. it
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Grozījums Nr. 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini,
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un 
tam nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
jaunus ieguldījumus, tostarp pasākumus, 
ar kuriem atbalsta lauksaimniecības 
un/vai augkopības sistēmas un modernizē 
esošās sistēmas ar mērķi uzlabot ūdens 
izmantošanas efektivitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās Savienībai 
no 2004. gada, ieguldījumus jaunās 
apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem gadījumos, kad 
vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
jaunus ieguldījumus, tostarp esošo 
sistēmu modernizāciju ar mērķi uzlabot 
ūdens izmantošanas efektivitāti un 
notekūdeņu otrreizējas izmantošanas 
veicināšanu. Atkāpjoties no 
iepriekšminētā, dalībvalstīs, kuras 
pievienojušās Savienībai no 2004. gada, 
ieguldījumus jaunās apūdeņošanas iekārtās 
var uzskatīt par attiecināmiem izdevumiem 
gadījumos, kad vides analīze sniedz 
pierādījumus, ka attiecīgais ieguldījums ir 
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ilgtspējīgs un tam nav negatīvas ietekmes 
uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās Savienībai 
no 2004. gada, ieguldījumus jaunās 
apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem gadījumos, kad 
vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata 
jaunus ieguldījumus, tostarp esošo 
sistēmu modernizāciju ar mērķi uzlabot 
ūdens izmantošanas efektivitāti. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus 
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad saskaņā ar tiesību aktiem vajadzības 
gadījumā veikta vides analīze sniedz 
pierādījumus, ka attiecīgais ieguldījums ir 
ilgtspējīgs un tam nav negatīvas ietekmes 
uz vidi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma Nr. 32.

Grozījums Nr. 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, dalībvalstīs, 
kuras pievienojušās Savienībai no 
2004. gada, ieguldījumus jaunās 
apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem gadījumos, kad 
vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %, 
un ieguldījumus tādu apūdeņošanas 
iekārtu modernizācijā, kurām ir labvēlīga 
ietekme uz vidi. Atkāpjoties no 
iepriekšminētā, dalībvalstīs, kuras 
pievienojušās Savienībai no 2004. gada, 
ieguldījumus jaunās apūdeņošanas iekārtās 
var uzskatīt par attiecināmiem izdevumiem 
gadījumos, kad vides analīze sniedz 
pierādījumus, ka attiecīgais ieguldījums ir 
ilgtspējīgs un tam nav negatīvas ietekmes 
uz vidi.

Or. es

Grozījums Nr. 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, dalībvalstīs, 
kuras pievienojušās Savienībai no 
2004. gada, ieguldījumus jaunās 
apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem gadījumos, kad
vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai 
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 25 %. 
Atkāpjoties no iepriekšminētā, dalībvalstīs, 
kuras pievienojušās Savienībai no 
2004. gada, un Vidusjūras baseina 
dalībvalstīs ieguldījumus jaunās 
apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem. Attiecībā uz 
infrastruktūru veic vides analīzi, kurā ir 
jāsniedz pierādījumi, ka attiecīgais 
ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam nav 
negatīvas ietekmes uz vidi.

Or. es
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Pamatojums

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union.
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Grozījums Nr. 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ieguldījumus jaunās apūdeņošanas 
iekārtās uzskata par attiecināmiem 
gadījumos, kad tiek pierādīts, ka attiecīgie 
ieguldījumi ir ilgtspējīgi un atbilst Ūdens 
pamatdirektīvas prasībām. Tiesības uz 
atbalstu ir arī ieguldījumiem esošo 
sistēmu modernizēšanā, , ja tiek pierādīts, 
ka tie uzlabo ūdens izmantošanu atbilstoši 
tajos valsts ūdens efektīvas izmantošanas 
plānos noteiktajiem rādītājiem, kas 
izstrādāti saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvu (ŪPD).

Or. pt

Grozījums Nr. 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
46. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lauksaimniecības ieguldījumu gadījumā 
nav tiesību pretendēt uz ieguldījumu 
atbalstu par lauksaimnieciskās ražošanas 
tiesību, tiesību uz maksājumu, dzīvnieku, 

4. Lauksaimniecības ieguldījumu gadījumā 
nav tiesību pretendēt uz ieguldījumu 
atbalstu par lauksaimnieciskās ražošanas 
tiesību, tiesību uz maksājumu, dzīvnieku, 
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viengadīgu augu iegādi un to stādīšanu. 
Tomēr, ja saskaņā ar 19. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu tiek atjaunots dabas 
katastrofās cietušais lauksaimnieciskās 
ražošanas potenciāls, dzīvnieku iegādes 
izdevumi var būt attiecināmie izdevumi.

viengadīgu augu iegādi un to stādīšanu. 
Tomēr, ja saskaņā ar 19. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu tiek atjaunots dabas 
katastrofās un nelabvēlīgos klimatiskos 
apstākļos cietušais lauksaimnieciskās 
ražošanas potenciāls, dzīvnieku iegādes 
izdevumi var būt attiecināmie izdevumi.

Or. it

Grozījums Nr. 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ar ieguldījumiem saistīta atbalsta 
saņēmēji no kompetentajām maksājumu 
aģentūrām var lūgt avansa maksājumu, 
kas nepārsniedz 50 % no publiskā 
atbalsta, kas saistīts ar ieguldījumiem, ja 
šāda iespēja ir paredzēta lauku attīstības 
programmā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka avansa maksājumu pieļaušana tikai ieguldījumu veikšanas gadījumos nav 
pamatota. Tāpēc mēs iesakām 5. punktu svītrot un pievienot 70. pantu, nosakot tajā, ka 
avansa maksājumus izmaksā par visu lauku attīstības politikas ietvaros akceptēto darbību 
veikšanu.

Grozījums Nr. 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Regulas priekšlikums
46. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz nosacījumiem, ar kādiem citas izmaksas 
saistībā ar izpirkumnomas līgumiem, 
lietotu iekārtu iegādi un vienkāršiem 
nomaiņas ieguldījumiem var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem.

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz nosacījumiem, ar kādiem citas izmaksas 
saistībā ar izpirkumnomas līgumiem, 
lietotu iekārtu iegādi un vienkāršiem 
nomaiņas ieguldījumiem var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem un arī attiecībā 
uz nosacījumiem, kas ir jāizpilda attiecībā 
uz standartu minimumu, lai uzlabotu 
apūdeņošanas sistēmu efektivitāti, lai 
jaunie ieguldījumi esošajās sistēmās vai to 
paplašināšana būtu attiecināma.

Or. de

Grozījums Nr. 1724
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
46. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz nosacījumiem, ar kādiem citas izmaksas 
saistībā ar izpirkumnomas līgumiem, 
lietotu iekārtu iegādi un vienkāršiem 
nomaiņas ieguldījumiem var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem.

6. The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 90 concerning the conditions under 
which other costs connected with leasing 
contracts, second hand equipment and 
simple replacement investments may be 
considered as eligible expenditure as well 
as minimum standards of water efficiency 
in the case of investments in existing 
irrigation systems or investments 
extending the irrigated area.

Or. en

Pamatojums

Veco un jauno dalībvalstu starpā nedrīkstētu būt diskriminācijas, un attiecībā uz visām 
dalībvalstīm būtu jāpieņem regulējums, kas nodrošinātu, lai apūdeņošanas ieguldījumi 
negatīvi neietekmētu ūdens resursus. Šim regulējumam vajadzētu būt stingrākam, ja 
ieguldījumu rezultātā paplašinās apūdeņojamā teritorija, lai ņemtu vērā palielināto risku. 
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Komisija būtu jāpilnvaro definēt standartu minimumu, kas ir jāievēro, īstenojot šo 
regulējumu.

Grozījums Nr. 1725
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
46. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz nosacījumiem, ar kādiem citas izmaksas 
saistībā ar izpirkumnomas līgumiem, 
lietotu iekārtu iegādi un vienkāršiem 
nomaiņas ieguldījumiem var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem.

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā 
uz nosacījumiem, ar kādiem citas izmaksas 
saistībā ar izpirkumnomas līgumiem, 
lietotu iekārtu iegādi un vienkāršiem 
nomaiņas ieguldījumiem var uzskatīt par 
attiecināmiem izdevumiem, kā arī 
minimālos ūdens efektivitātes standartus, 
ja tiek veikti ieguldījumi esošajās 
apūdeņošanas sistēmās vai ieguldījumi, ar 
kuriem tiek paplašinātas apūdeņotās 
platības.

Or. en

Pamatojums

Veco un jauno dalībvalstu starpā nedrīkstētu būt diskriminācijas, un attiecībā uz visām 
dalībvalstīm būtu jāpieņem regulējums, kas nodrošinātu, lai apūdeņošanas ieguldījumi 
negatīvi neietekmētu ūdens resursus. Šim regulējumam vajadzētu būt stingrākam, ja 
ieguldījumu rezultātā paplašinās apūdeņojamā teritorija, lai ņemtu vērā palielināto risku. 
Komisija būtu jāpilnvaro definēt standartu minimumu, kas ir jāievēro, īstenojot šo 
regulējumu.

Grozījums Nr. 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauku attīstības programmas vadošā 
iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības 

1. Lauku attīstības programmas vadošā 
iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības 
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komiteju nosaka atlases kritērijus darbībām 
saskaņā ar visiem pasākumiem. Atlases 
kritēriju mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret pretendentiem, finanšu 
resursu labāku izmantošanu un 
mērķtiecīgākus pasākumus saskaņā ar 
Savienības lauku attīstības prioritātēm. 
Nosakot atlases kritērijus, attiecībā uz 
nelielām dotācijām ņem vērā 
proporcionalitātes principu.

komiteju nosaka atlases kritērijus darbībām 
saskaņā ar visiem pasākumiem. Atlases 
kritēriju mērķis ir nodrošināt, ka 
pasākumi, kas attiecas uz lauku 
saimniecībām attiecas tikai uz „aktīviem 
lauksaimniekiem”, kā tas definēts Regulā 
(ES) Nr. […] [DP]. Turklāt šo kritēriju 
mērķis ir nodrošināt finanšu resursu 
labāku izmantošanu un mērķtiecīgākus 
pasākumus saskaņā ar Savienības lauku 
attīstības prioritātēm. Nosakot atlases 
kritērijus, attiecībā uz nelielām dotācijām 
ņem vērā proporcionalitātes principu.

Or. es

Pamatojums

Atbalsts, īstenojot pasākumus, kas ir paredzēti lauku saimniecībām, būtu jāgūst “aktīviem 
lauksaimniekiem”, kā tas noteikts regulas priekšlikumā par KLP tiešajiem maksājumiem. Ja 
šo nošķīrumu ievieš pirmajā pīlārā, tas ir jāizdara arī otrajā pīlārā. 

Grozījums Nr. 1727
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauku attīstības programmas vadošā 
iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju nosaka atlases kritērijus 
darbībām saskaņā ar visiem pasākumiem. 
Atlases kritēriju mērķis ir nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem, 
finanšu resursu labāku izmantošanu un 
mērķtiecīgākus pasākumus saskaņā ar 
Savienības lauku attīstības prioritātēm. 
Nosakot atlases kritērijus, attiecībā uz 
nelielām dotācijām ņem vērā 
proporcionalitātes principu.

1. Lauku attīstības programmas vadošā 
iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju var noteikt virkni atlases 
kritērijus darbībām saskaņā ar visiem 
pasākumiem. Atlases kritēriju mērķis ir 
nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret 
pretendentiem, finanšu resursu labāku 
izmantošanu un mērķtiecīgākus pasākumus 
saskaņā ar Savienības lauku attīstības 
prioritātēm. Nosakot atlases kritērijus, 
attiecībā uz nelielām dotācijām ņem vērā 
proporcionalitātes principu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1728
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lauku attīstības programmas vadošā 
iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju nosaka atlases kritērijus darbībām 
saskaņā ar visiem pasākumiem. Atlases 
kritēriju mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret pretendentiem, finanšu 
resursu labāku izmantošanu un 
mērķtiecīgākus pasākumus saskaņā ar 
Savienības lauku attīstības prioritātēm. 
Nosakot atlases kritērijus, attiecībā uz 
nelielām dotācijām ņem vērā 
proporcionalitātes principu.

1. Lauku attīstības programmas vadošā 
iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju nosaka atlases kritērijus darbībām 
saskaņā ar visiem pasākumiem. Atlases 
kritēriju mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret pretendentiem, finanšu 
resursu labāku izmantošanu un 
mērķtiecīgākus pasākumus saskaņā ar 
Savienības lauku attīstības prioritātēm. 
Nosakot un piemērojot atlases kritērijus, 
ņem vērā proporcionalitātes principu.

Or. de

Grozījums Nr. 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
vadošā iestāde definē “lauku apvidu” 
programmas līmenī.

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
„lauku apvidu” definē dalībvalsts līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 1730
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
vadošā iestāde definē “lauku apvidu” 
programmas līmenī.

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
dalībvalstis definē “lauku apvidu” 
programmas līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 1731
Hynek Fajmon

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
vadošā iestāde definē “lauku apvidu” 
programmas līmenī.

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
vadošā iestāde definē “lauku apvidu” 
līmeni savā lauku attīstības programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1732
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
vadošā iestāde definē “lauku apvidu” 
programmas līmenī.

Šīs regulas piemērošanas vajadzībām 
vadošā iestāde definē “lauku apvidu” 
programmas līmenī. Tā konkrētā 
pasākuma ietvaros var izraudzīties arī 
dažādas īpašas jomas, ja pastāv objektīvs 
pamats to darīt.

Or. de

Grozījums Nr. 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
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Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summu EUR 30 miljonu apmērā atvelk 
no 1. punktā minētā piešķīruma un 
izmanto, lai finansētu balvu par 
novatorisku vietējo sadarbību, kas minēta 
56. pantā.

svītrots

Or. de


