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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0627),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 42. un 
43. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0340/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Luksemburgas Deputātu palāta un 
kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2012. gada 8. marta atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu2,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. maija atzinumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. norāda, ka tiesību akta priekšlikumā minētais finansējums ir tikai likumdevējai iestādei 
domāta orientējoša norāde un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās 
attiecībā uz tās regulas priekšlikumu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
3 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 
43. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

Precizējums. Visiem tā paša reformas kopuma tiesību aktiem jāizmanto vienots juridiskais 
pamats.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

atbalsts būtu jāsaista ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts uzņēmējdarbības plāns. 
Atbalstam uzņēmuma darbības uzsākšanai 
būtu jāaptver tikai sākotnējais 
uzņēmējdarbības posms, nevis jākļūst par 
darbības atbalstu. Tāpēc, ja dalībvalstis 
izvēlas piešķirt atbalstu pa daļām, tām būtu 
jāaptver periods, kas nepārsniedz piecus 
gadus. Turklāt, lai rosinātu 
lauksaimniecības nozares pārstrukturēšanu, 
atbalsts būtu jāsniedz lauksaimniekiem, 
kuri apņemas nodot visu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu citam 
lauksaimniekam. Lai šis pasākums būtu 
pievilcīgāks, atbalstam vajadzētu būt 
vienreizēja maksājuma veidā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt atbilstošos 20. panta 1., 2. un 7. punkta grozījumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem būtu jāpalīdz segt 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
ko izraisījusi saistību uzņemšanās, un tiem 
būtu jāattiecas tikai uz saistībām, kas 
pārsniedz attiecīgos obligātos standartus un 
prasības, tostarp „ekoloģiskuma” prasības 
tiešajiem maksājumiem, saskaņā ar 
principu “maksā piesārņotājs”. Daudzās 
situācijās sinerģija, kas izriet no saistībām, 
ko kopīgi uzņēmusies lauksaimnieku grupa 
vai citu zemes apsaimniekotāju grupa, 
palielina labvēlīgo ietekmi uz vidi un 
klimatu. Tomēr kopīga darbība rada 
papildu darījumu izmaksas, kas būtu 
pienācīgi jākompensē. Lai nodrošinātu to, 
ka lauksaimnieki un citi zemes 
apsaimniekotāji varētu pareizi izpildīt 
saistības, kuras tie uzņēmušies, 
dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt 
viņiem iespēju apgūt vajadzīgās prasmes 
un zināšanas. Dalībvalstu centieni būtu 
jāsaglabā 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda līmenī, un dalībvalstīm vismaz 
30 % no kopējā ELFLA ieguldījuma katrai 
lauku attīstības programmai būtu jātērē 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās vajadzībām un zemes 
apsaimniekošanai, veicot agrovides un 
klimata un bioloģiskās lauksaimniecības 
pasākumus un maksājumus apgabaliem, 
attiecībā uz kuriem jāīsteno Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību1, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību2 vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā3.
_____________
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1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Skatīt atbilstošos 29. panta un 64. panta 5.a punkta grozījumus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt atbilstošo 30. panta grozījumu.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai jāiesniedz atsevišķs likumdošanas priekšlikums par obligātajiem biofizikālajiem 
kritērijiem apgabalu ar ievērojamiem dabas ierobežojumiem noteikšanai, tiklīdz ir pieejami 
visi vajadzīgie dati šādu kritēriju un attiecīgo robežvērtību ietekmes novērtējumam, bet 
vēlākais līdz 2015. gada beigām. Vienlaikus dalībvalstīm jāspēj saglabāt vai pielāgot 
pašreizējos ierobežojumus, ko tās uzskata par piemērotākajiem, vienlaikus ievērojot PTO 
Marākešas nolīguma par lauksaimniecību noteikumus.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Lai atvieglotu plānošanu, šīs 
regulas pielikumā būtu jāiekļauj ikgadējs 
sadalījums pa dalībvalstīm. Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz pielikuma pielāgošanu atbilstoši 
dalībvalstu lēmumiem par līdzekļu 
pārvietošanu starp ELGF un ELFLA.

Or. en

Pamatojums

Par līdzekļu sadalījumu dalībvalstīm nevajadzētu lemt ar īstenošanas aktu, bet šādam 
lēmumam jābūt tiesību akta daļai (sk. 64. panta grozījumus).

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums. 
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā ELFLA mērķi, kā minēts 4. un 5. pantā, attiecas uz pasākumiem, kas paredzēti lauku 
teritorijām un kas iziet ārpus lauksaimniecības nozarei, ELFLA uzdevuma formulējumam 
vajadzētu būt iekļaujošākam. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) lauksaimniecības konkurētspēja; (1) lauksaimniecības un mežsaimniecības 
konkurētspēja;

Or. en

Pamatojums

Konkurētspēja kā mērķis nebūtu jāattiecina tikai uz lauksaimniecības nozari. 
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Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) uzlabot visu lauksaimniecības veidu 
konkurētspēju un stiprināt saimniecību 
dzīvotspēju, īpašu uzmanību pievēršot 
šādām jomām:

(2) uzlabot visu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības veidu konkurētspēju un 
stiprināt saimniecību dzīvotspēju, īpaši
veicot šādas darbības:

(a) veicināt tādu saimniecību 
pārstrukturēšanu, kas saskaras ar 
nopietnām strukturālām problēmām, jo 
īpaši tas attiecas uz saimniecībām ar 
nelielu iesaisti tirgū, uz tirgu orientētām 
saimniecībām atsevišķās nozarēs un 
saimniecībām, kam nepieciešama 
lauksaimnieciskās darbības dažādošana,

(a) veicina ieguldījumus novatoriskās 
saimniecību tehnoloģijās un atvieglo to 
izplatīšanu un ieviešanu;

(b) atvieglot jaunās paaudzes ienākšanu 
lauksaimniecībā;

(b) atvieglo jaunu, pilnībā izglītotu 
lauksaimnieku ienākšanu lauksaimniecībā, 
tostarp paaudžu nomaiņu;

(c) uzlabo visu saimniecību ekonomiskos 
rādītājus, palielina līdzdalību tirgū, 
orientāciju uz tirgu un tirgu dažādošanu;
(d) atvieglo to saimniecību 
pārstrukturēšanu, kas pārdzīvo 
strukturālas grūtības.

Or. en

Pamatojums

Konkurētspējas jēdziena apjoms būtu jāpaplašina, lai tas atbilstu saimniecību dzīvotspējas 
problēmām visā ES. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) atjaunot, saglabāt un uzlabot 
ekosistēmas, kas atkarīgas no 
lauksaimniecības un mežsaimniecības, 

(4) atjaunot, saglabāt un uzlabot 
ekosistēmas, kuras ietekmē
lauksaimniecība un mežsaimniecība, īpaši 



PE474.053v01-00 14/49 PR\881155LV.doc

LV

īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām: veicot šādas darbības:

Or. en

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) uzlabo dzīvnieku labturību;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) samazināt slāpekļa oksīda un metāna
emisijas lauksaimniecībā,

(d) samazināt siltumnīcefekta gāzu un 
amonjaka emisijas lauksaimniecībā un 
uzlabot gaisa kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizmanto plašākais „siltumnīcefekta gāzu” jēdziens.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) veicināt oglekļa dioksīda piesaisti (e) veicināt oglekļa uzglabāšanu un
piesaisti lauksaimniecībā un 
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lauksaimniecībā un mežsaimniecībā; mežsaimniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) rādītāju plānu, kurā katrai programmā 
iekļautajai Savienības lauku attīstības 
prioritātei ir norādīti rādītāji un izvēlētie 
pasākumi un to plānotie iznākumi un 
plānotie izdevumi, sadalījumā starp 
publisko un privāto sektoru; 

(j) rādītāju plānu, kurā katrai programmā 
iekļautajai Savienības lauku attīstības 
prioritātei ir norādīti rādītāji un izvēlētie 
pasākumi ar to plānoto norisi un 
politiskajās nostādnēs pamatotiem
rezultātiem un plānotie izdevumi, nodalot
publisko un privāto sektoru; 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidru saikni starp politiskajiem mērķiem lauku attīstībā un tiem faktiem 
plānošanas dokumentos, kas pamato īpašu mērķu iekļaušanu, kuru sasniegšanai ir 
nepieciešama iesaistīšanās, programmu izpildes pasākumos joprojām ir jāpamatojas uz 
politiskajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atsevišķu konkrētu rādītāju plānu ar 
plānotajiem iznākumiem un plānotajiem 
izdevumiem sadalījumā starp publisko un 
privāto sektoru.

(c) atsevišķu konkrētu rādītāju plānu ar 
plānoto norisi un politiskajās nostādnēs 
pamatotiem rezultātiem un plānotajiem 
izdevumiem sadalījumā starp publisko un 
privāto sektoru. 

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidru saikni starp politiskajiem mērķiem lauku attīstībā un tiem faktiem 
plānošanas dokumentos, kas pamato īpašu mērķu iekļaušanu, kuru sasniegšanai ir 
nepieciešama iesaistīšanās, programmu izpildes pasākumos joprojām ir jāpamatojas uz 
politiskajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minēto 
apstiprināšanu uzskata par notikušu, ja 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas attiecībā uz to 
nav pieņēmusi lēmumu. 

Or. en

Pamatojums

Programmu grozīšanu nevajadzētu veikt garās lēmumu pieņemšanas procedūrās.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu var arī izmantot, lai segtu 
informēšanas un noieta veicināšanas 
darbību izmaksas produktiem, kas atbilst 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajām kvalitātes shēmām. 

Or. en

Pamatojums

Informēšanas un noieta veicināšanas darbības ir kvalitātes shēmu svarīgs elements, un tās 
būtu jāuzskata par atbilstošām atbalsta saņemšanai, lai padarītu shēmas pievilcīgākas 
lauksaimniekiem, kuri meklē piekļuvi vietējiem tirgiem.
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabo lauku saimniecības vispārējos 
darbības rādītājus;

(a) uzlabo lauku saimniecības vispārējos 
darbības rādītājus, tostarp 
resursefektivitāti un siltumnīcefekta gāzu 
bilanci;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 5. prioritāti ir atbilstoši precizēt saimniecības „vispārējo darbības rādītāju” 
jēdzienu saistībā ar videi draudzīgu izaugsmi.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecas uz infrastruktūru, kas saistīta ar 
lauksaimniecības attīstību un pielāgošanu, 
tostarp piekļuvi saimniecības un meža 
zemei, zemes konsolidāciju un uzlabošanu, 
energoapgādi un ūdens resursu 
apsaimniekošanu; vai

(c) attiecas uz infrastruktūru, kas saistīta ar 
lauksaimniecības attīstību un pielāgošanu, 
tostarp piekļuvi saimniecības un meža 
zemei, zemes konsolidāciju un uzlabošanu, 
energoapgādi un ūdens resursu 
apsaimniekošanu un apgādi; vai

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18. pants –1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ir neienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar 
agrovides un meža vides saistību izpildi, 
bioloģisko daudzveidību, sugu un biotopu 
saglabāšanās stāvokli, kā arī estētiskās 

(d) ir neienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar 
agrovides un meža vides saistību izpildi, 
bioloģisko daudzveidību, sugu un biotopu 
saglabāšanās stāvokli un medījamo 
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vērtības paaugstināšanu Natura 2000 
teritorijā vai citā apgabalā ar augstu 
bioloģisko vērtību, kas jānosaka 
programmā.

resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā 
arī estētiskās vērtības paaugstināšanu 
Natura 2000 teritorijā vai citā apgabalā ar 
augstu bioloģisko vērtību, kas jānosaka 
programmā.

Or. en

Pamatojums

Medījamo resursu vairošana ar ilgtspējīgas apsaimniekošanas palīdzību var dot ievērojamu 
ieguldījumu ES bioloģiskās daudzveidības politikā. Turklāt dažos reģionos medījamie resursi 
ir vissvarīgākie, ja pat ne vienīgie pieejamie resursi, kam ir komercvērtība.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atbalstu var piešķirt lauksaimnieku 
ieguldījumiem, kas paredzēti tam, lai 
pielāgotos jauniem Savienības 
standartiem vides aizsardzības, 
sabiedrības veselības, dzīvnieku un augu 
veselības, dzīvnieku labturības un darba 
drošības jomā. Šādiem standartiem jābūt 
nesen ieviestiem valsts tiesību sistēmā ar 
mērķi īstenot Savienības tiesības un 
noteikt tādus jaunus pienākumus vai 
ierobežojumus lauksaimniecības praksē, 
kam ir nozīmīga ietekme uz saimniecības 
parastajām darbības izmaksām un 
ietekmē nozīmīgu lauksaimnieku skaitu.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošā regula paredz atbalstu tam, lai varētu pielāgoties jauniem Kopienas 
standartiem (sk. Regulas (EK) Nr. 1698/2005 31. pantu). Tam līdzīgs noteikums būtu 
jāsaglabā, bet jāierobežo ar atbalstu lauksaimnieku veiktajiem īpašajiem ieguldījumiem. 
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ikgadējus maksājumus 
lauksaimniekiem, kuri piedalās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, kas 
izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu (turpmāk „mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēma”), un kuri galīgi nodod savu 
saimniecību citam lauksaimniekam.

(c) vienreizējus maksājumus 
lauksaimniekiem, kuri piedalās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, kas 
izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu (turpmāk „mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēma”), un kuri galīgi nodod savu 
saimniecību citam lauksaimniekam.

Or. en

Pamatojums

Sk. 20. panta 7. punkta grozījumu. 

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pensionēšanās maksājumiem 
lauksaimniekiem, kas galīgi nodod savu 
saimniecību citam lauksaimniekam.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā agrīnās pensionēšanās shēma būtu jāsaglabā un jāattiecina ne tikai uz mazajiem 
lauksaimniekiem. Tomēr tajā jāparedz lielāks pensionēšanās vecums un tai jābūt vienota 
maksājuma veidā, nepārsniedzot EUR 35 000 (kas atbilstu pusei no pašreizējās maksimālās 
summas un pusei no maksimālās summas, kas pieejama jaunajiem lauksaimniekiem darbības 
uzsākšanai).
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktu piešķir 
lauksaimniekiem vai lauku 
mājsaimniecības locekļiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību 
uzsākšanai un lauku apvidu 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, kas nenodarbojas ar 
lauksaimniecību.

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktu piešķir 
lauksaimniekiem vai lauku 
mājsaimniecības locekļiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību 
uzsākšanai un lauku apvidu ar 
lauksaimniecību nesaistītiem
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, tostarp tūrismam.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir lauksaimniekiem, 
kuri laikā, kad tie iesniedz atbalsta 
pieteikumu, vismaz vienu gadu piedalās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā un kuri 
apņemas visu savu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu galīgi 
nodot citam lauksaimniekam. Atbalstu 
maksā no nodošanas dienas līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir lauksaimniekiem, 
kuri laikā, kad tie iesniedz atbalsta 
pieteikumu, vismaz vienu gadu piedalās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā un kuri 
apņemas visu savu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu galīgi 
nodot citam lauksaimniekam. Atbalstu 
aprēķina laikposmam no nodošanas dienas 
līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, kuri nodod savu saimniecību, izmaksā vienreizēja 
maksājuma veidā. 
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
ca) apakšpunktu piešķir lauksaimniekiem, 
kuri nodarbojušies ar lauksaimniecību 
vismaz 10 gadus, ir vismaz 65 gadus veci, 
apņemas galīgi nodot visu savu 
saimniecību un atbilstošās maksājumu 
saņemšanas tiesības citam 
lauksaimniekam un galīgi izbeigt visas 
komerciālās lauksaimniecības darbības.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā agrīnās pensionēšanās shēma būtu jāsaglabā un jāattiecina ne tikai uz mazajiem 
lauksaimniekiem. Tomēr tajā jāparedz lielāks pensionēšanās vecums un tai jābūt vienota 
maksājuma veidā, nepārsniedzot EUR 35 000 (kas atbilstu pusei no pašreizējās maksimālās 
summas un pusei no maksimālās summas, kas pieejama jaunajiem lauksaimniekiem darbības 
uzsākšanai).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu var arī paredzēt 
jauno lauksaimnieku zemes nomas 
segšanai, to sniedzot bankas garantijas 
veidā zemes nomas līgumiem, un 
procentu maksājumu segšanai.

Or. en

Pamatojums

Papildus ierosinātajiem vienotajiem maksājumiem, ar kuriem atbalsta jauno lauksaimnieku 
saimnieciskās darbības uzsākšanu, dalībvalstis jāmudina veicināt jauno lauksaimnieku 



PE474.053v01-00 22/49 PR\881155LV.doc

LV

piekļuvi zemei, kas ir galvenais šķērslis jaunu saimniecību dibināšanai daudzos Eiropas 
reģionos. Banku garantiju nodrošināšana caur lauku attīstības fondiem var sniegt jaunajiem 
lauksaimniekiem pieeju ilgtermiņa nomas līgumiem (un avansa maksājumiem), vienlaikus 
saglabājot publisko izdevumu rentabilitāti. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu ir vienāds ar 120 % no 
gada maksājuma, ko saņēmējs saņēmis 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu.

7. Atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu ir vienāds ar 120 % no 
gada maksājuma, ko saņēmējs saņēmis 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, un tas aprēķināts laikposmam no 
nodošanas dienas līdz 2020. gada 
31. decembrim. Attiecīgo summu izmaksā 
kā vienreizēju maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, kuri nodod savu saimniecību, izmaksā vienreizēja 
maksājuma veidā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
20. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
ca) apakšpunktu piešķir vienreizēja 
maksājuma veidā līdz maksimālajai 
summai, kas noteikta I pielikumā. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā agrīnās pensionēšanās shēma būtu jāsaglabā un jāattiecina ne tikai uz mazajiem 
lauksaimniekiem. Tomēr tajā jāparedz lielāks pensionēšanās vecums un tai jābūt vienota 
maksājuma veidā, nepārsniedzot EUR 35 000 (kas atbilstu pusei no pašreizējās maksimālās 
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summas un pusei no maksimālās summas, kas pieejama jaunajiem lauksaimniekiem darbības 
uzsākšanai).

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ieguldījumiem visu veidu maza mēroga 
infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai 
paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem 
atjaunojamos energoresursos;

(b) ieguldījumiem visu veidu maza mēroga 
infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai 
paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem 
agrotūrismā un atjaunojamos 
energoresursos;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrisko iestāžu ieguldījumiem 
rekreācijas infrastruktūrā, tūrisma 
informācijā un tūrisma objektu zīmju 
izvietošanā;

(e) ieguldījumiem sabiedriskai lietošanai 
paredzētā rekreācijas infrastruktūrā, 
tūrisma informācijā, mazizmēra tūrisma 
infrastruktūrā, lauku tūrisma 
pakalpojumu reklamēšanā un tūrisma 
objektu zīmju izvietošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ierobežojumus, kas 36.–40. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 

2. Ierobežojumus, kas 23.–27. pantā
paredzēti attiecībā uz īpašumtiesībām uz 
mežu, nepiemēro tropu vai subtropu 
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mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos.

mežiem un ar mežu klātām platībām Azoru 
salās, Madeirā, Kanāriju salās, Egejas jūras 
nelielajās salās Padomes Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks labojums.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz desmit gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu uzturēšanas izmaksas, ieskaitot 
agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu 
kopšanu.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu ilgākais uz 15 gadiem 
piešķir privātiem zemes īpašniekiem un 
nomniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru, 
lai segtu negūtos ienākumus no 
lauksaimniecības, uzturēšanas izmaksas, 
ieskaitot agrotehnisko kopšanu un 
jaunaudžu kopšanu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs vēsturisku iemeslu dēļ ganības un mežus kopīgi apsaimnieko vairākas 
personas, kas kolektīvi izmanto zemi, kura nav ne publiskā, ne privātā īpašumā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz trīs gadiem 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu ilgākais uz pieciem gadiem 
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piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

piešķir privātiem zemes īpašniekiem, 
nomniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām, un tas attiecas uz ierīkošanas 
izmaksām un gada piemaksu par hektāru 
uzturēšanas izmaksu segšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. „Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. „Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu lauksaimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir privāto, daļēji 
publisko un publisko mežu īpašniekiem, 
citiem zemes apsaimniekotājiem, 
pašvaldībām, valsts mežu 
apsaimniekotājiem un to apvienībām, un 
tas sedz izmaksas par:

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, pašvaldībām un to apvienībām. 
Attiecībā uz valsts mežu atbalstu var
piešķirt arī struktūrām, kuras apsaimnieko 
šos mežus un ir neatkarīgas no valsts 
budžeta.

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu piešķir fiziskām personām, 
privātmeža īpašniekiem, privāttiesību 
subjektiem un daļēji publisko tiesību 
subjektiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām. Attiecībā uz valsts mežu 
atbalstu var piešķirt arī struktūrām, kuras 
apsaimnieko šos mežus un ir neatkarīgas 
no valsts budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU. 

1. Atbalstu saskaņā ar 22. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu piešķir privātmeža 
īpašniekiem, citiem zemes 
apsaimniekotājiem, pašvaldībām un to 
apvienībām un MVU attiecībā uz 
ieguldījumiem, kas uzlabo 
mežsaimniecības potenciālu vai ir saistīti ar 
pārstrādi un tirdzniecību, kas rada meža 
produktu pievienoto vērtību. Azoru salās, 
Madeirā, Kanāriju salās, nelielajās Egejas 
jūras salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē un Francijas aizjūras 
departamentos atbalstu var piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas nav MVU. 

Or. en
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To piešķir tikai ražotāju grupām, 
kas atbilst MVU definīcijai.

Atbalstu piešķir ražotāju grupām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz uzņēmējdarbības 
plānu. To nepiešķir ražotāju grupām, kas 
neatbilst kritērijiem, kuri noteikti ar MVU 
definīciju.

Or. en

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas prasību minimumu, kā arī citas 
attiecīgas obligātās prasības, kas paredzētas 
valsts tiesību aktos. Visas šīs obligātās 
prasības ir noteiktas programmā.

3. Agrovides un klimata maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un visus attiecīgos pienākumus, 
kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļu, attiecīgo 
mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas prasību minimumu, kā arī citas 
attiecīgas obligātās prasības, kas paredzētas 
valsts tiesību aktos. Visas šīs obligātās 
prasības ir noteiktas programmā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums. Visos agrovides-klimata pasākumos jāietver ne tikai videi labvēlīgas prakses 
prasības.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas vai citu 
zemes apsaimniekotāju grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Atbalstu no ELFLA neattiecina uz 
saistībām, uz kurām attiecas Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 III sadaļas 2. nodaļa. 

Or. en

Pamatojums

Dubultmaksājumi saskaņā ar videi labvēlīgas prakses un AEM shēmu būtu jāizslēdz. 
Vajadzētu būt īpašam stimulam kolektīvām saistībām, arī sadarbībai starp citiem zemes 
apsaimniekotājiem vai starp lauksaimniekiem un citiem zemes apsaimniekotājiem. 
Formulējumam vajadzētu būt saskaņā ar formulējumu 29. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
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 

4. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
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 
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izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

izmaksāta par šīm saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas vai citu 
zemes apsaimniekotāju grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt īpašam stimulam kolektīvām saistībām, arī sadarbībai starp citiem zemes 
apsaimniekotājiem vai starp lauksaimniekiem un citiem zemes apsaimniekotājiem. 
Formulējumam vajadzētu būt saskaņā ar formulējumu 29. panta 1. punktā. 

Grozījums Nr. 44

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 46. 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 
četrus gadus 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 jaunas robežu 
noteikšanas, kas minēta 33. panta 
3. punktā, vairs nav atbalsttiesīgi. Šos 
maksājumus pakāpeniski samazina, sākot 
no pirmā gada, kurā izmaksā 80 % no 
2013. gadā saņemtā maksājuma, un beidzot 
ar ceturto gadu, kurā izmaksā 20 % no 
minētā maksājuma.

Or. en

Pamatojums

Maksājumam pakāpeniski jāsamazinās četru gadu laikā, bet jauno ierobežojumu elastīguma 
stāšanos spēkā var atstāt dalībvalstu ziņā. Atsauce uz 33. panta 3. punktu ir tehnisks 
labojums.
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Grozījums Nr. 45

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. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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). 

3. Dalībvalstis nosaka, apgabalus, kuri nav 
kalnu apgabali un kuros ir ievērojami 
dabas ierobežojumi, par atbilstošiem 
maksājumu saņemšanai saskaņā ar
32. pantu. Šos apgabalus raksturo 
ievērojami dabas ierobežojumi, īpaši zema 
augsnes produktivitāte vai slikti 
klimatiskie apstākļi un tas, ka ekstensīvās 
lauksaimniecības saglabāšana ir svarīga 
zemes apsaimniekošanai. 

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 

Orientējoši biofizikālie kritēriji apgabalu 
ar ievērojamiem dabas ierobežojumiem 
noteikšanai ir uzskaitīti II pielikumā.
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būtiskie dabas ierobežojumi, bet kuros tie 
ir pārvarēti ar ieguldījumiem vai 
saimniecisko darbību.

Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim 
iesniedz tiesību akta priekšlikumu par 
obligātajiem biofizikālajiem kritērijiem un 
atbilstošajām robežvērtībām, kas 
jāpiemēro turpmākajiem ierobežojumiem, 
kā arī attiecīgus noteikumus par 
precizēšanu un pārejas kārtību.

Or. en

Pamatojums

Komisija iesniedz atsevišķu likumdošanas priekšlikumu par obligātajiem biofizikālajiem 
kritērijiem apgabalu ar ievērojamiem dabas ierobežojumiem noteikšanai, tiklīdz ir pieejami 
visi vajadzīgie dati šādu kritēriju un attiecīgo robežvērtību ietekmes novērtējumam. Tikmēr 
dalībvalstis izmanto noteikšanas kritērijus, kuru izstrādē ir ievēroti PTO Marākešas nolīguma 
par lauksaimniecību noteikumi.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis lauku attīstības 
programmām pievieno:

5. Dalībvalstis lauku attīstības 
programmām pievieno esošās vai grozītās 
robežas saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu. 

(a) esošās vai grozītās robežas saskaņā ar 
2. un 4. punktu; 
(b) jaunās apgabalu robežas, kā minēts 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Komisija iesniedz atsevišķu likumdošanas priekšlikumu par obligātajiem biofizikālajiem 
kritērijiem apgabalu ar ievērojamiem dabas ierobežojumiem noteikšanai, tiklīdz ir pieejami 
visi vajadzīgie dati šādu kritēriju un attiecīgo robežvērtību ietekmes novērtējumam. Tikmēr 
dalībvalstis izmanto noteikšanas kritērijus, kuru izstrādē ir ievēroti PTO Marākešas nolīguma 
par lauksaimniecību noteikumi.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzīvnieku labturības maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas valstu tiesību 
aktos. Šīs attiecīgās prasības nosaka 
programmā.

2. Dzīvnieku labturības maksājumi sedz 
tikai tās saistības, kas pārsniedz attiecīgos 
obligātos standartus, kuri noteikti saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. HR/2012 VI sadaļas 
I nodaļu, un citas attiecīgas obligātās 
prasības, kas paredzētas Savienības tiesību 
aktos. Šīs attiecīgās prasības nosaka 
programmā.

Šīs saistības uzņemas uz vienu gadu ar 
iespēju tās atjaunot.

Šīs saistības uzņemas uz laikposmu no 
viena līdz septiņiem gadiem ar iespēju tās 
atjaunot.

Or. en

Grozījums Nr. 49

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. 50

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 
un pašreizējai praksei vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Or. en
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Grozījums Nr. 53

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, vides 
incidents vai nelabvēlīgi klimatiskie 
apstākļi, tostarp sausums;

Or. en

Grozījums Nr. 54

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 apdrošināšana, lai sniegtu 
kompensāciju lauksaimniekiem, kuru 
ienākumi ievērojami samazinājušies.

Or. en

Grozījums Nr. 55

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 

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
„kopfonds” ir shēma, ko dalībvalsts 
akreditējusi saskaņā ar saviem tiesību 
aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki varētu 
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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.

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. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei termiņa 
vidusposma pārskatu par šajā regulā 
paredzēto riska pārvaldības pasākuma 
īstenošanu un nepieciešamības gadījumā 
ierosina attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus uzlabojumu panākšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 57

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 

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 par 
pasākumu, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemts, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
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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.

kaitēkļu invāziju, kuras rezultātā gada 
produkcija ir samazinājusies par vairāk 
nekā 30 % salīdzinājumā ar attiecīgā 
lauksaimnieka vidējo gada produkciju. 
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.
Lai aprēķinātu radīto zaudējumu apjomu, 
var pielāgoties katra produkta īpašajām 
īpašībām, izmantojot
(a) bioloģiskos rādītājus (zaudētās 
biomasas apjoms) vai saimniecībā, vietējā 
līmenī, reģionā vai valstī konstatēto 
produkcijas zudumu rādītājus, vai
(b) meteoroloģiskos rādītājus (nokrišņu 
daudzums, temperatūra utt.), kas noteikti 
vietējā, reģionālā vai valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
39. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopfondi dzīvnieku un augu slimībām un
vides incidentiem

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

Or. en

Pamatojums

Šis pants attiecas arī uz nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, tostarp sausuma periodiem. 
Tādēļ panta virsraksts ir jāpārformulē.
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Grozījums Nr. 59

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 
var nolemt papildināt kopfondus ar 
apdrošināšanas sistēmām. 

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos kopfondu papildināšana ar apdrošināšanas sistēmām var nodrošināt 
efektīvākas riska pārvaldīšanas sistēmas. Tādēļ dalībvalstīm jābūt šādai iespējai. 

Grozījums Nr. 60

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 tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku slimību 
sarakstā un/vai Lēmuma 90/424/EEK 
pielikumā, un bišu slimību gadījumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 61

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 maksājumi lauksaimniekiem 
kompensē ne vairāk kā 70 % no 
zaudētajiem ienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62

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 sistēmu 
modernizāciju ar mērķi uzlabot ūdens 
patēriņa efektivitāti. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 90. pantu attiecībā uz ūdens 
izmantošanas efektivitātes obligātajiem 
standartiem un apūdeņošanas iekārtu 
ekoloģiskajiem rādītājiem.
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Or. en

Pamatojums

No priekšlikuma izrietošā diskriminācija starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm nav 
attaisnojama. Jaunas apūdeņošanas iekārtas, kā arī ieguldījumi modernā, efektīvākā 
aprīkojumā jāuzskata par attiecināmiem izdevumiem, ja vien tiek ievēroti īpaši izpildes 
kritēriji attiecībā uz ūdens izmantojuma efektivitāti un ietekmi uz vidi, kas ar deleģēto aktu 
jāprecizē Komisijai. 

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
64. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka
1. punktā minēto summu ikgadēju 
sadalījumu dalībvalstīm, atskaitot 
2. punktā minēto summu un ņemot vērā 
līdzekļu pārvietojumu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. DP/2012 14. panta 
2. punktā. Nosakot ikgadējo sadalījumu, 
Komisija ņem vērā:

4. Šā panta 1. punktā minētās summas
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm, 
atskaitot 2. punktā minēto summu un 
ņemot vērā līdzekļu pārvietojumu, kas 
minēts Regulas (ES) Nr. DP/2012 
14. panta 2. punktā, ir noteikts Ia 
pielikumā. 

(a) objektīvus kritērijus, kas saistīti ar 
4. pantā minētajiem mērķiem, un
(b) iepriekšējos rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Finansējuma sadalījums dalībvalstīm ir jānosaka tiesību akta pielikumā. Nepieciešamos 
pielikuma grozījumus Komisija var veikt ar deleģēto aktu palīdzību. 

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
64. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Papildus 4. punktā minētajām summām 
tajā pašā punktā minētajā īstenošanas 
aktā iekļauj arī līdzekļus, kas pārvietoti uz 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 90. pantu, lai 
nepieciešamības gadījumā grozītu Ia 
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ELFLA, piemērojot Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 7. panta 2. punktu un 
14. panta 1. punktu.

pielikumu un iekļautu līdzekļus, kas 
pārvietoti uz ELFLA, piemērojot Regulas 
(ES) Nr. DP/2012 7. panta 2. punktu un 
14. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamos Ia pielikuma grozījumus Komisija var veikt ar deleģēto aktu palīdzību. Šādi 
grozījumi īpaši attiecas uz līdzekļiem, kas pārvietoti starp pīlāriem pēc ierobežošanas un 
elastīguma piemērošanas, kā arī uz to neizmantoto līdzekļu pārvietošanu, kas iegūti, īstenojot 
noteikumu par videi labvēlīgu praksi, un kas jāpiešķir AEM shēmai.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
64. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai piešķirtu izpildes rezervi, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
20. panta 2. punktā, pieejamajiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem, kas ELFLA 
vajadzībām iekasēti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 45. pantu, 
pieskaita Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
18. pantā minētās summas. Tās sadala 
dalībvalstīm proporcionāli to daļai no 
ELFLA atbalsta kopējā apjoma.

6. Pieejamos piešķirtos ieņēmumus, kas 
ELFLA vajadzībām iekasēti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 45. pantu, 
sadala dalībvalstīm proporcionāli to daļai 
no ELFLA atbalsta kopējā apjoma.

Or. en

Pamatojums

Daļa par izpildes rezervi, kas minēta Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 18. pantā jāsvītro (skatīt 
atbilstošo grozījumu S. Caronna sagatavotajā atzinumā).
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
65. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) agrovides-klimata pasākumiem, kas 
minēti 29. pantā, ir 60 %. To var 
palielināt līdz 90 % programmām mazāk 
attīstītajos reģionos, tālākajos reģionos un 
Egejas jūras mazākajās salās 
Regulas (EEK) Nr. 2019/93 nozīmē;

Or. en

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis izmanto pašreiz piedāvāto palielināto līdzfinansējuma līmeni 2. ass 
pasākumiem. Palielinātam Kopienas atbalstam agrovides-klimata pasākumiem jābūt 
iespējamam arī jaunajā regulā. 

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no 3. punkta, uz 
līdzekļiem, kas pārvietoti uz ELFLA, 
piemērojot Regulas (ES) Nr. DP/2012 
14. pantu, attiecas 100 % ELFLA 
ieguldījuma likme.
Līdzekļi, ko rada Regulas (ES) 
Nr. DP/2012 14. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta piemērošana, ir rezervēti 
29. panta pasākumu veikšanai. 

Or. en

Pamatojums

Līdzekļiem, kas saskaņā ar elastīguma noteikumu regulā par tiešajiem maksājumiem 
brīvprātīgi pārvietoti no pirmā pīlāra uz otro, nav vajadzīgs līdzfinansējums, kā arī 
līdzfinansējums nav vajadzīgs neizmantotajiem un uz ELFLA pārvietotajiem videi labvēlīgas 
prakses īstenošanas līdzekļiem, ko izmanto vienīgi agrovides-klimata pasākumu atbalstam. 
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
65. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vismaz 30 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā 
ir rezervēti pasākumiem, ko veic saskaņā 
ar 29., 30. un 31. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā visefektīvākais sabiedrisko preču piegādes līdzeklis ir mērķtiecīgi maksājumi, 
noteikums par obligāto minimālo procentuālo lielumu agrovides-klimata pasākumiem 
jāparedz ne tikai apsvērumā, bet arī attiecīgajā pantā. Ņemot vērā ierosināto neizmantoto 
videi labvēlīgas prakses finansējuma līdzekļu pārvietošanu uz AEM, pašreizējais noteikums 
par vismaz 25 % atvēlēšanu 2. ass pasākumiem ir jāgroza, nedaudz palielinot procentuālo 
daļu. Atbalsts mazāk labvēlīgiem apgabaliem nebūtu jāiekļauj šajā noteikumā, jo tā ir 
kompensācija par dabas ierobežojumiem, kuri nav saistīti ar papildu (vides) prasībām. 

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
65. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Valsts ieguldījumu attiecināmos 
publiskajos izdevumos var aizstāt ar 
privātajiem ieguldījumiem. 

Or. en

Pamatojums

Lai gan Kopienas finansējuma līmenis, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1312/2011, ir palielināts, daudzas dalībvalstis ir 
zaudējušas plānoto ELFLA atbalstu ievērojamu budžeta ierobežojumu dēļ un tādēļ, ka tām 
trūkst līdzekļu valsts iemaksām lauku attīstības finansēšanai. Dalībvalstīm tādējādi jābūt 
iespējai aizstāt savu finansiālo ieguldījumu ar privātiem līdzekļiem (piemēram, no fondiem 
vai privātajām saņēmēja iemaksām). 
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
74. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo sadaļu sadarbībā starp 
Komisiju un dalībvalstīm izveido vienotu 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, un
Komisija to pieņem ar īstenošanas aktiem
saskaņā ar 91. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

Saskaņā ar šo sadaļu sadarbībā starp 
Komisiju un dalībvalstīm izveido vienotu 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 90. pantu, nosakot darba metodi un 
rādītājus, kas jāizmanto sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Pareizo rādītāju izvēle ir būtiska ne tikai lauku attīstības programmu uzraudzībai un 
vērtēšanai, bet arī koordinācijai ar citām vienotā stratēģiskā satvara programmām, kā arī 
kopējai uzraudzībai saistībā ar kopīgiem mērķiem. Tas ir vispārīga rakstura lēmums, kas 
jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. 

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. rinda – 3. un 4. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.000 - Vienam jaunajam lauksaimniekam 
saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu 

70.000 - Vienam uzņēmumam saskaņā ar 
33. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
ii) punktu 
15.000 - Vienai mazajai lauku saimniecībai 
saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktu

70.000 - Vienam jaunajam lauksaimniekam 
saskaņā ar 20. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktu

70.000 - Vienam uzņēmumam saskaņā ar 
20. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
ii) punktu
15.000 - Vienai mazajai lauku saimniecībai 
saskaņā ar 20. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktu

35.000 - Katrā pensionēšanās gadījumā 
saskaņā ar 20. panta 1. punkta 
ca) apakšpunktu

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā agrīnās pensionēšanās shēma būtu jāsaglabā un jāattiecina ne tikai uz mazajiem 
lauksaimniekiem. Tomēr tajā jāparedz lielāks pensionēšanās vecums un tai jābūt vienota 
maksājuma veidā, nepārsniedzot EUR 35 000 (kas atbilstu pusei no pašreizējās maksimālās 
summas un pusei no maksimālās summas, kas pieejama jaunajiem lauksaimniekiem darbības 
uzsākšanai).

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ia PIELIKUMS

Valstīm atvēlētais finansējums, kas minēts 64. pantā

(miljonos EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beļģija 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bulgārija 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Čehijas 
Republika 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Dānija 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Vācija 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Igaunija 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Īrija 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Grieķija 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Spānija 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Francija 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Itālija 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Kipra 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Latvija 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Lietuva 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Luksemburga 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Ungārija 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Nīderlande 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850
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Austrija 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Polija 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugāle 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Rumānija 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovēnija 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slovākija 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Somija 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Zviedrija 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Apvienotā 
Karaliste 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Pamatojums

Par līdzekļu sadalījumu dalībvalstīm nevajadzētu lemt ar īstenošanas aktu, bet šādam 
lēmumam jābūt tiesību akta daļai (sk. 64. panta grozījumus). Lai aprēķinātu finanšu resursu 
sadalījumu pa dalībvalstīm, pamatā ir izmantota tā pati formula, ko piemēroja periodam 
2007.–2013. gadam. Summas ir pielāgotas ierosinātajiem kopējiem skaitļiem lauku attīstībai, 
kā ierosināts Komisijas priekšlikumā par nākamo daudzgadu finanšu shēmu.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
II pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biofizikālie kritēriji, lai noteiktu robežas 
apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi

Orientējoši biofizikālie kritēriji, lai 
noteiktu robežas apgabaliem, kuros ir 
dabas ierobežojumi

Or. en

Pamatojums

Komisija iesniedz atsevišķu likumdošanas priekšlikumu par obligātajiem biofizikālajiem 
kritērijiem apgabalu ar ievērojamiem dabas ierobežojumiem noteikšanai, tiklīdz ir pieejami 
visi vajadzīgie dati šādu kritēriju un attiecīgo robežvērtību ietekmes novērtējumam. Tikmēr 
pielikumā iekļautie kritēriji ir orientējoši. 
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PASKAIDROJUMS

Eiropa ir nonākusi ārkārtējā ekonomikas, finanšu un vides kontekstā, kas pieprasa politisku 
reakciju visos līmeņos. Tas attiecas arī uz lauksaimniecību un lauku vidi — ir nepieciešams 
pilnībā pārstrādāt politiskās nostādnes, lai kopējās politikas jomās varētu risināt pašreizējās un 
nākotnes problēmas.

Eiropas lauksaimniekiem jāturpina saņemt līdzekļus, lai iedzīvotāji varētu baudīt 
nepieciešamo pašpietiekamības līmeni un līdz ar to saņemt pietiekamu daudzumu pārtikas un 
preču, kurām būtu pieņemama kvalitāte un cenas.

Tas nozīmē, ka ir jāsamierina lauksaimniecība ar ilgtspējīgu ražošanu un Eiropas 
lauksaimniecība jāveido atbilstoši nākotnes redzējumam, kurā konkurētspēja iet roku rokā ar 
ilgtspējību, un idejai, ka ilgtspējība nav reducējama uz vides komponentu, bet tai ir sakars ar 
lauksaimniecības kā tādas ilgtermiņa ekonomisko un sociālo dzīvotspēju. Šajā sakarā pāreja 
uz videi draudzīgāku lauksaimniecību Eiropā ir sine qua non šīs nozares dzīvotspējai. 

Eiropas lauksaimniecībai ir arī jāsaglabā konkurētspēja ar Eiropas galvenajiem tirdzniecības 
partneru lauksaimniecības nozari, kura saņem lielas subsīdijas un/vai uz to neattiecina tik 
stingrus ražošanas noteikumus.

Lauksaimniecības nozarei var būt nozīmīga loma un tādai tai jābūt, ieviešot praksē jauno 
stratēģiju „Eiropa 2020” attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, jauninājumiem 
un nodarbinātības veicināšanu. Tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš lauku apgabaliem, it īpaši 
tiem, kas ir nelabvēlīgākā situācijā, lai tos atdzīvinātu sociāli un ekonomiski kopā ar 
ilgtspējības nodrošināšanu.

Jaunā lauksaimniecības un Eiropas lauku vides politika jābalsta uz trejādu pieeju, ko veido 
„likumība, taisnīgums un efektivitāte”, proti, resursi jāpiešķir mērķiem, ko nodokļu maksātāji 
un sabiedrība ir atzinusi par labiem, tos sadalot pēc iespējas taisnīgāk starp lauksaimniekiem, 
reģioniem un dalībvalstīm un izmantojot pēc iespējas efektīvāk vēlamo rezultātu sasniegšanas 
nozīmē.

Ņemot vērā Eiropas lauksaimniecības dažādību, kura jāsaglabā, un vajadzību saglabāt kopēju 
tiesisku regulējumu, saskaņā ar kuru jāīsteno lauksaimniecības un lauku attīstības politika, 
subsidiaritātei ir jābūt elementam, kurā šie divi procesi ir apvienojas pareizā līdzsvarā. Turklāt 
un neatkāpjoties no stingrības prasībām publisko līdzekļu izmantošanā, visi regulējumi pēc 
iespējas jāvienkāršo.

Pagājušogad, kad Parlaments izskatīja G. Lyon un A. Dess ziņojumus, lielākā daļa deputātu 
abos gadījumos atbalstīja tādas vispārējās politikas vadlīnijas, kuras ir pienācīgi novērtētas.

Tagad, kad Komisija ir iesniegusi tiesību aktu priekšlikumus, EP ir jāpauž nostāja par 
galvenajiem pasākumiem un politiskajiem instrumentiem, lai sasniegtu noteiktos mērķus, šajā 
gadījumā attiecībā uz regulas priekšlikumu par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), kam jāpapildina kopējās lauksaimniecības 
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politikas (KLP) 1. pīlārs un kam jābūt ar to saskaņā. 

Referents ierosina padarīt skaidrākus un definēt precīzāk mērķus un prioritātes saistībā ar 
cilvēkresursiem, mežiem, jauninājumiem, īpaši atsaucoties uz lauku apgabalu un lauku 
saimniecību konkurētspēju, dzīvnieku labturību, piesārņojošām gāzēm un oglekli.

Jaunie lauksaimnieki
Referents piekrīt viedoklim, ka lauksaimniecības dinamismam ir izšķiroša ietekme uz lauku 
apgabalu attīstību. Tādēļ vienai no prioritātēm jābūt lauksaimnieku kopienai piesaistīt jaunus 
cilvēkus, veicinot gan paaudžu nomaiņu, gan jaunu saimniecību veidošanu.

Lai jaunajiem lauksaimniekiem būtu vieglāk un pievilcīgāk uzsākt saimniekošanu un lai 
papildinātu pasākumus, kas ierosināti tiešo maksājumu regulā, referents ierosina stimulus, lai 
pārvarētu, viņaprāt, lielāko šķērsli, proti, piekļuvi zemei, un līdz ar to būtu jāpiešķir atbalsts 
banku garantiju veidā aizņēmumiem zemes nomas procentu segšanai. 

Lauksaimniecisko darbību izbeigšana
Referents uzskata, ka attiecībā pret šībrīža situāciju ievērojami jāvienkāršo noteikumi par 
lauksaimnieciskās darbības izbeigšanu un tā jāpadara lētāka. Atbilstoši viņa ierosinājumam 
lauksaimniekiem, kuru vecums pārsniedz 65 gadus un kuri nodot saimniecību un ar to 
saistītās maksājumu saņemšanas tiesības citiem lauksaimniekiem, būtu jāsaņem vienreizējs 
maksājums, kas nepārsniedz 50 % no uzņēmējdarbības sākšanas atbalsta, ko piešķir jaunajiem 
lauksaimniekiem.

Saimniecību pārstrukturizēšana
Lai veicinātu un atvieglotu saimniecību pārstrukturizāciju, paaudžu nomaiņu un jaunu 
lauksaimnieku ienākšanu, referents ierosina uzlabojumu, saskaņā ar kuru Komisijas 
ierosinātais noteikums par ikgadēju maksājumu līdz 2020. gadam, kas vienāds ar 120 % no 
maksimālā piešķiramā atbalsta lauksaimniekiem, kuri piedalās jauno lauksaimnieku shēmā, 
kas izveidota ar tiešo maksājumu direktīvu, tiktu nomainīts ar vienreizēju maksājumu, 
tādējādi palielinot stimulējošo efektu un samazinot birokrātiju. 

Ieguldījumi
Referents uzskata, ka par atbilstošām ieguldījumiem saimniecībās, uzņēmumos, ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās un citos veidos par atbalsttiesīgām jāuzskata plašāks 
darbību spektrs. 

Iepriekš minētajiem noteikumiem īpaši jāattiecas uz ieguldījumiem modernizācijā, kuru 
nepieciešamību rada jaunas prasības veselības jomā, vai jāpalīdz veicināt energoefektivitāti 
vai samazināt agroklimatiskos ierobežojumus, kuru viens piemērs ir ieguldījumi jaunās 
apūdeņošanas sistēmās, vai modernizēt esošās sistēmas, lai panāktu efektīvāku ūdens un 
enerģijas patēriņu ar nosacījumu, ka katrā gadījumā galarezultātam jābūt tādam, ka tiek 
vairota nodarbinātība un veicināta cīņa pret apdzīvotības kritumu lauku apgabalos.

Agrovides pasākumi
Attiecībā uz agrovides pasākumiem referents uzskata, ka tie ir jāfinansē no obligātā 
minimuma piešķīruma, kas ir 30 % un ir summa, kurā būtu arī jāiekļaujas bioloģiskajai 
lauksaimniecībai un maksājumiem saistībā ar „Natura 2000” tīklu un ūdens pamatdirektīvu.
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Referents ir ieviesis principu, ka visiem agrovides pasākumiem, kas jāiekļauj dalībvalstu 
nākamajās lauku attīstības programmās, attiecībā uz to vērtību attiecībā uz vidi, ir jāiet tālāk 
par 1. pīlāra videi labvēlīgas prakses pasākumiem, proti, pārsniedzot to pasākumu apjomu, 
kas tiek atbalstīti ar tiešajiem maksājumiem, jo tie attīsta lauksaimniecības prakses, kas ir 
labvēlīgas klimatam un videi. Tādējādi abi KLP pīlāri viens otru papildinās.

Meži 
Referents ierosina paplašināt saņēmēju loku meža atbalsta pasākumos, iekļaujot to ES mežu 
apsaimniekotājus, kas nav ne publiskā ne privātā īpašumā. Referents arī ierosina no 10 līdz 15 
gadiem pagarināt atbalstu apmežošanai un meža platību ierīkošanai un no trijiem uz pieciem 
gadiem — agromežu sistēmu izveidošanai.

Apgabali ar ievērojamiem dabas ierobežojumiem
Attiecībā uz tādu apgabalu noteikšanu, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi un kuri nav 
kalnu apgabali, referents ierosina atšķirīgu pieeju no tās, ko ir paredzējusi Komisija, ņemot 
vērā, ka līdz šī ziņojuma gatavošanai nebija iespējams iegūt datus, kas ļautu aptvert praktiskās 
sekas, kas rastos, ja tiktu piemēroti Komisijas ierosinātie kritēriji.

Referents attiecīgi ierosina, ka dalībvalstis nosaka šādus apgabalus atbilstoši kritērijiem, kas 
liecinātu par ievērojamiem dabas ierobežojumiem un atbilstu Revīzijas palātas ieteikumiem 
un ES saistībām PTO. Kā paraugu šajā sakarā varētu izmantot biofizikālo kritēriju sarakstu, 
kas pievienots II pielikumā.

Riska pārvaldība
Attiecībā uz riska pārvaldības sistēmu, referents uzskata, ka apdrošināšana jāattiecina arī uz 
citiem instrumentiem, un tādēļ izņēmuma kārtā referents paredz izmantot vietējos, reģionālos 
vai valstu bioloģiskos un meteoroloģiskos rādītājus, lai aprēķinātu zaudējumus, ko nevarētu 
pierādīt saimniecības līmenī. Sausums kā nelabvēlīga klimatiskā parādība ir noteikta par 
tiesīgu uz atbalstu no kopfondiem, kas paredzēti vides incidentiem. Kopfondus var izmantot 
tādu zaudējumu kompensēšanai, ko radījušas ne tikai dzīvnieku slimības, bet arī bišu slimības.

Līdzfinansējuma likmes
Attiecībā uz ELFLA ieguldījuma likmēm agrovides pasākumu finansēšanai referents ierosina 
Komisijas skaitļus, kas ir 50 % un 85 %, attiecīgi palielināt uz 60 % un 90 % vairumam 
reģionu un mazākattīstītajiem reģioniem, tālākajiem reģioniem un Egejas jūras mazākajām 
salām. 

Referents ierosina neizmantotos līdzekļus, kas paredzēti tiešo maksājumu ekoloģiskajam 
komponentam, pārvietot uz 2. pīlāru agrovides pasākumu finansēšanai bez valstu 
līdzfinansējuma. Referents ierosina no valsts līdzfinansējuma atbrīvot arī līdzekļus, ko 
dalībvalstīm ir atļauts pārvietot no 1. pīlāra un 2. pīlāru saskaņā ar tiešo maksājumu regulas 
14. pantu.
Turklāt referents paredz iespēju valsts līdzfinansējumu nodrošināt no privātiem avotiem.

Valstīm atvēlētais finansējums
Visbeidzot, ņemot vērā to, ka Komisija nav iesniegusi nekādu kvantitatīvu priekšlikumu, kas 
precizētu, kā starp dalībvalstīm būtu jāsadala lauku attīstības budžets laika posmam 2014.–
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2020. gadam, referents ir mēģinājis novērst šo trūkumu, iesniedzot priekšlikumu, kas 
pamatojas uz Komisijas budžeta priekšlikumu daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam 
un uz sadalījuma skalu, kas tika izmantota iepriekšējā budžeta plānošanas laikposmā, jo, 
viņaprāt, dati nav būtiski mainījušies. 

Šis ziņojums ir balstīts uz kopējo finansējumu KLP, ko ierosinājusi Komisija nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas ietvaros. Ja priekšlikumā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, ziņojuma 
būtība būs jāpārskata. 


