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GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Birokrātijas sloga samazināšana ir 
viens no galvenajiem KLP reformas 
mērķiem un prasībām. Ieviešot praksei 
piemērotus pielaides sliekšņus un 
minimālos zaudējumu sliekšņus, kā arī 
nodrošinot līdzsvaru starp uzticēšanos un 
pārbaudēm, nākotnē būtu saprātīgi 
jāierobežo dalībvalstu un atbalsta 
saņēmēju birokrātiskais slogs. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai papildinātu vai grozītu noteiktus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz maksājumu 
aģentūru un koordinējošo iestāžu 
akreditāciju, saimniecību konsultatīvās 
sistēmas saturu, pasākumiem, kas 
finansējami no Savienības budžeta saskaņā 
ar valsts intervenci, un ar valsts 
intervencēm saistīto darbību novērtējumu, 
dalībvalstīm nodrošināto atmaksājumu 
samazinājumiem un to apturēšanu, 
izdevumu un ieņēmumu savstarpējo 
kompensēšanos fondos, parādu piedziņu, 
atbalsta saņēmējiem piemērojamiem 

(3) Lai papildinātu vai grozītu noteiktus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz maksājumu 
aģentūru un koordinējošo iestāžu 
akreditāciju, saimniecību konsultatīvās 
sistēmas saturu, pasākumiem, kas 
finansējami no Savienības budžeta saskaņā 
ar valsts intervenci, un ar valsts 
intervencēm saistīto darbību novērtējumu, 
dalībvalstīm nodrošināto atmaksājumu 
samazinājumiem un to apturēšanu, 
izdevumu un ieņēmumu savstarpējo 
kompensēšanos fondos, parādu piedziņu, 
atbalsta saņēmējiem piemērojamiem 
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sodiem par atbilstības nosacījumu 
neievērošanu, attiecībā uz noteikumiem par 
nodrošinājumu, par integrētās 
administrēšanas un kontroles sistēmas 
darbību, pasākumiem, kuru darījumi netiek 
rūpīgi pārbaudīti, sodiem, ko piemēro par 
savstarpējās atbilstības prasību 
neievērošanu, noteikumiem par ilggadīgo 
zālaugu platību uzturēšanu, noteikumiem 
par noteicošo datumu un valūtas maiņas 
kursu, kas jāpiemēro dalībvalstīm, kuras 
nelieto euro, kā arī attiecībā uz saskaņā ar 
KLP pieņemto pasākumu kopīgās
novērtēšanas sistēmas saturu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar ekspertiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

sodiem par atbilstības nosacījumu 
neievērošanu, attiecībā uz noteikumiem par 
nodrošinājumu, par integrētās 
administrēšanas un kontroles sistēmas 
darbību, pasākumiem, kuru darījumi netiek 
rūpīgi pārbaudīti, sodiem, ko piemēro par 
savstarpējās atbilstības prasību 
neievērošanu, noteikumiem par ilggadīgo 
zālaugu platību uzturēšanu, noteikumiem 
par noteicošo datumu un valūtas maiņas 
kursu, kas jāpiemēro dalībvalstīm, kuras 
nelieto euro, kā arī attiecībā uz saskaņā ar 
KLP pieņemto pasākumu kopīgās 
novērtēšanas sistēmas saturu. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar ekspertiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Revīzijas palāta var sniegt atzinumu par 
šiem deleģētajiem aktiem vai nu pēc 
Eiropas Parlamenta, vai Padomes 
pieprasījuma saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 287. panta 
4. punktu.

Pamatojums

Tas ļaus Parlamentam un Padomei savu attiecīgo viedokli pamatot uz Revīzijas palātas 
tehniskajām zināšanām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Palielinot sertifikācijas iestādēm un 
maksājumu aģentūrām izvirzītās prasības, 
nedrīkst pieļaut vēl lielāku birokrātiskā 
sloga palielināšanos dalībvalstīs, un jo 
īpaši — šīm prasībām ir jāatbilst 
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starptautiskajiem revīzijas standartiem. 
Attiecībā uz sertifikācijas procesa apjomu 
un saturu būtu arī turpmāk jānodrošina 
līdzsvars starp izmaksām un ieguvumiem, 
un papildu ziņošanas pienākums būtu 
jāparedz tikai tad, ja tas sniedz precīzu 
pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
68. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma 
uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā 
kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju 
saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā 
ar politikas mērķiem. Komisijai būtu 
jāizveido kopējas uzraudzības un 
novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot 
attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu 
sniegtās informācijas, savlaicīgu 
pieejamību. To darot, tai būtu jāņem vērā 
datu vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerģija. Turklāt Komisijas Paziņojuma 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” II daļā tika noteikts, ka ar 
klimata jomu saistītie izdevumi Savienības 
kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 
20 %, paredzot dažādu politiku 
ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj 
novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā 
atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērķiem.

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma 
uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā 
kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju 
saraksts, paredzot bāzlīniju un mērķu 
līmeņus, un jānovērtē KLP ietekme 
saistībā ar politikas mērķiem. Komisijai 
būtu jāizveido kopējas uzraudzības un 
novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot 
attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu 
sniegtās informācijas, savlaicīgu 
pieejamību. To darot, tai būtu jāņem vērā 
datu vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerģija, kā arī pēc iespējas vairāk 
jāizmanto jau esošie datu avoti. Turklāt 
uzraudzības un novērtēšanas 
pamatregulējumā būtu jāņem vērā KLP 
struktūra un tā pienācīgi jāatspoguļo. Tas 
būtu attiecīgi jāņem vērā. Turklāt 
Komisijas Paziņojuma Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” II daļā tika noteikts, ka ar 
klimata jomu saistītie izdevumi Savienības 
kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 
20 %, paredzot dažādu politiku 
ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj 
novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā 
atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērķiem.
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Pamatojums

Lai izvērtētu rezultātus jānosaka rādītāju bāzlīniju un mērķu līmeņi.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, pamatojoties uz risku, pārbauda 
dalībvalstu iesniegtos apliecinošos 
dokumentus un novērtē sistēmu darbību, 
lai apstiprinātu, ka vadības un kontroles 
struktūras atbilst valsts akreditācijas 
nosacījumiem.

Pamatojums

Lai mazinātu iespēju, ka kļūdu atklāj vēlāko pārbaužu laikā, kā rezultātā var nākties 
pārbaudīt biežāk un veikt finanšu korekcijas, Komisijai kā pilnībā par budžeta izmantošanu 
atbildīgajai struktūrai, akreditācijas procesā ir uzraudzītājas loma. Grūtību dēļ attiecībā uz 
finanšu korekcijām — nodokļu maksātāji maksā divreiz, un pārāk plaši tiek izmantotas 
korekcijas pēc vienotās likmes — ir īpaši svarīgi nodrošināt pienācīgu preventīvu kontroles 
sistēmu. Šāda sistēma nevar būt efektīva, ja Komisijai nav valsts akreditācijas procesa 
uzraudzītājas loma.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu pieejamo veikto revīziju un 
pārbaužu rezultātu kopsavilkumu, tostarp 
analīzi par sistemātiskiem un atkārtotiem 
trūkumiem, kā arī veiktajām vai 
plānotajām koriģējošajām darbībām.

c) kopsavilkums, kas ietver:

(i) visu pieejamo veikto revīziju un 
pārbaužu rezultātus, tostarp analīzi par 
sistemātiskiem un atkārtotiem trūkumiem, 
kā arī veiktajām vai plānotajām 
koriģējošajām darbībām;
(ii) kontroles statistiku, ko paziņo saskaņā 
ar 102. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
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v) daļu, un
(iii) citas pārbaudes, ko uzskata par 
atbilstīgām.

Pamatojums

Atbilstības finanšu regulai nodrošināšana.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja akreditēta maksājumu aģentūra 
neatbilst vai vairs neatbilst vienam vai 
vairākiem 2. punktā minētajiem 
akreditācijas kritērijiem, dalībvalsts 
akreditāciju atsauc, ja vien maksājumu 
aģentūra neveic vajadzīgos pielāgojumus 
termiņā, ko nosaka atbilstoši problēmas 
nopietnībai.

5. Ja akreditēta maksājumu aģentūra 
neatbilst vai vairs neatbilst vienam vai 
vairākiem 2. punktā minētajiem 
akreditācijas kritērijiem, dalībvalsts pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Komisijas 
pieprasījuma akreditāciju atsauc, ja vien 
maksājumu aģentūra neveic vajadzīgos 
pielāgojumus termiņā, ko nosaka atbilstoši 
problēmas nopietnībai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noteikumiem par maksājumu 
aģentūru vadības deklarācijā iekļaujamo 
darbības jomu un darbību;

Pamatojums

Komisijai ar deleģētajiem aktiem skaidri jānosaka maksājumu aģentūru vadības deklarācijā 
iekļaujamā darbības joma un funkcijas.
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas 
sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta 
valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas, 
veicot izlases un uz risku balstītu analīzi 
un ņemot vērā dalībvalsts agrākos 
rādītājus, sniedz atbilstoši starptautiski 
atzītiem revīzijas standartiem sagatavotu
atzinumu par vadības sagatavoto ticamības 
deklarāciju, aptverot maksājumu aģentūras 
gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un 
patiesumu, tās kontroles sistēmu pienācīgu 
darbību, pamatā esošo darījumu likumību 
un pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu. Šajā 
atzinumā cita starpā konstatē, vai 
pārbaude rada šaubas par 
apgalvojumiem, kuri sniegti vadības 
sagatavotajā ticamības deklarācijā, kas 
minēta 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertifikācijas iestāžu atzinumus pienācīgi 
publisko.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalībvalstu definēto mazo lauku svītrots
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saimniecību un vismaz to saimniecību, 
kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 
V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimniecību saimnieciskās darbības 
ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās 
saimniecības, kas minētas 2. punkta 
d) apakšpunktā;

a) lauku saimniecību saimnieciskās 
darbības ilgtspējīgu attīstību, tostarp to 
modernizāciju, konkurētspējas 
uzlabošanu, integrāciju nozarē, inovācijas 
un orientāciju uz tirgu;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par veikto pārbaužu 
skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo 
termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku 
apturēt 18. pantā minētos mēneša 
maksājumus vai 35. pantā minētos 
starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi 
atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti 
prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā 
iesniegt informāciju par saskaņā ar 
61. pantu veikto pārbaužu skaitu un to 
rezultātiem un ja dalībvalstis šo termiņu 
pārsniedz, Komisija atbilstoši 
proporcionalitātes principam, ņemot vērā 
kavējuma ilgumu un saskaņā ar sīki 
izstrādātiem noteikumiem, ko tā 
pieņēmusi, pamatojoties uz 48. panta 
5. punktu, var uz laiku apturēt 18. pantā 
minētos mēneša maksājumus vai 35. pantā 
minētos starpmaksājumus, par kuriem nav 
laicīgi atsūtīta attiecīgā statistiskā 
informācija, ar nosacījumu, ka Komisija 
savlaicīgi pirms pārskata perioda sākuma 
ir dalībvalstīm sniegusi visu informāciju, 
veidlapas un paskaidrojumus, kas tām ir 
nepieciešami, lai akopotu attiecīgos 



PE489.355v02-00 10/21 AD\913067LV.doc

LV

statistikas datus.

Pamatojums

Komisijai savlaicīgi pirms pārskata perioda sākuma ir jānodrošina dalībvalstīm visas 
nepieciešamās veidlapas un paskaidrojumi. 

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai maksājumu aģentūra ievēro 
7. panta 2. punktā noteiktos akreditācijas 
kritērijus un vai dalībvalsts pareizi 
piemēro 7. panta 5. punkta noteikumus.

Pamatojums

Komisija var organizēt pārbaudes uz vietas dalībvalstīs, un šādās pārbaudēs noskaidros, vai 
maksājumu aģentūras ievēro akreditācijas kritērijus. Ja akreditētā aģentūra vairs neatbilst 
vienam vai vairākiem akreditācijas kritērijiem, dalībvalsts atceļ tās akreditāciju.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) tā darba izpildi, kas sertifikācijas 
iestādēm jāveic saskaņā ar 9. pantu;

Pamatojums

Komisija var organizēt pārbaudes uz vietas dalībvalstīs, pārbaudot tā darba izpildi, kas 
sertifikācijas iestādēm jāveic saskaņā ar 9. pantu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) vai tiek ievērotas 56. panta 1. punktā 
noteiktās prasības.

Pamatojums

Komisija pārbauda, vai dalībvalsts pieprasījusi atlīdzinājumu no saņēmēja saistībā ar 
nepienākošos maksājumu, kas veikts pēc pārkāpuma vai nolaidības.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus 
informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, 
kuras teritorijā tā notiks. Šādās pārbaudēs 
var piedalīties attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvji.

Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus 
informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, 
kuras teritorijā tā notiks, un koordinē 
pārbaužu veikšanu. Šādās pārbaudēs var 
piedalīties attiecīgās dalībvalsts pārstāvji.
Komisija izveido vietējām un reģionālām 
pašvaldībām paredzētu palīdzības 
dienestu, lai novērstu to sūdzības par 
birokrātisko slogu, ko, veicot pārbaudes 
uz vietas, uzliek lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija finanšu korekcijas veic, 
pamatojoties uz konkrētiem konstatētiem 
pārkāpumiem, vai ņemot vērā pārkāpuma 
sistēmiskumu, lai noteiktu, vai ir 
jāpiemēro ekstrapolēta vai vienotas likmes 
korekcija.
Vienotas likmes korekcijas piemēro tikai 
tad, ja konkrētajā gadījumā nav iespējams 
nedz noteikt atklātā pārkāpuma apmēru 
un tam atbilstošo summu, nedz 
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ekstrapolēt koriģējamo apjomu.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms pieņem lēmumu atteikt finansējumu, 
Komisijas veiktās pārbaudes rezultātus un 
attiecīgās dalībvalsts atbildes paziņo 
rakstiski, un pēc tam abas puses cenšas 
panākt vienošanos par veicamajiem 
pasākumiem.

Pirms pieņem lēmumu atteikt finansējumu, 
Komisijas veiktās pārbaudes rezultātus un 
attiecīgās dalībvalsts atbildes paziņo 
rakstiski, un pēc tam abas puses cenšas 
panākt vienošanos par veicamajiem 
pasākumiem. Šajā sakarībā dalībvalstīm 
dod iespēju pierādīt, pārbaudot attiecīgos 
dokumentus, ka faktiskais neatbilstības 
apmērs ir mazāks par Komisijas 
novērtējumā norādīto.

Pamatojums

Finanšu korekcijām ierosinātā sistēma jāpieskaņo citām kopīgās pārvaldības programmām, 
piemēram ERAF, ESF un KF.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. 
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to 
izskata, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var 
lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros 
mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. 
Procedūras iznākums tiek atspoguļots 
ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to ņem 
vērā, pirms tā pieņem lēmumu par 
iespējamu finansējuma atteikumu.

Pamatojums

Atbilstības finanšu regulai nodrošināšana.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valsts atbalstu vai pārkāpumiem, par ko 
ir sākta attiecīgi Līguma 108. pantā vai 
258. pantā paredzētā procedūra;

b) valsts atbalstu, par ko Komisija ir sākusi
Līguma 108. panta 2. punktā paredzēto
procedūru, vai pārkāpumiem, par kuriem 
atbilstīgi Līguma 258. pantam Komisija 
dalībvalstij ir nosūtījusi oficiālu 
paziņojuma vēstuli;

Pamatojums

Atbilstības finanšu regulai nodrošināšana.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā. 

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta 
saņēmējiem veikt pārkāpuma vai 
nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto 
maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds 
pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic 
attiecīgo summu uzskaiti maksājumu 
aģentūras debitoru reģistrā. Komisija 
īsteno vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek reģistrēti visi parādi.

Pamatojums
Komisija ir galīgā atbildīgā iestāde par budžeta īstenošanu. Turklāt Komisijai ir jānodrošina, 
ka „tās” pārskatos ietvertās summas atspoguļo visus darījumus un ir pareizas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau 
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radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz 
atgūstamo līdzekļu summu vai

radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz 
atgūstamo līdzekļu summu; tāpēc 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm 
Komisija izstrādā minimālo ierobežojumu, 
kas būtu piemērots attiecīgās dalībvalsts 
situācijai.

Pamatojums

Mazo summu atgūšana rada būtiskas birokrātiskās izmaksas. Tādēļ summas, kas nepārsniedz 
noteiktu robežu, nebūtu jāatgūst, tādējādi neradot zaudējumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu to noteikumu pareizu un
efektīvu piemērošanu, kuri attiecas uz šajā 
iedaļā minēto atgūšanu, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā 
ar 111. pantu, nosakot dalībvalstīm 
pildāmos īpašos pienākumus.

Lai nodrošinātu to noteikumu pareizu un 
efektīvu piemērošanu, kuri attiecas uz šajā 
iedaļā minētiem noteikumiem un 
procedūrām attiecībā uz parādu un ar 
tiem saistīto kavējuma procentu atgūšanu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto 
aktu saskaņā ar 111. pantu, nosakot 
dalībvalstīm pildāmos īpašos pienākumus.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) efektīvi novērstu krāpšanu, īpaši 
jomās, kurās pastāvošais risks ir augstāks, 
darbojoties preventīvi, ņemot vērā 
izmaksas un ieguvumus, kā arī pasākumu 
samērīgumu;

(b) nodrošinātu efektīvu krāpšanas 
novēršanu, īpaši jomās, kurās pastāvošais 
risks ir augstāks, darbojoties preventīvi, 
ņemot vērā izmaksas un ieguvumus, kā arī 
pasākumu samērīgumu;

Pamatojums

Sākotnējais teksts šķiet vājš un būtu jāpastiprina.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien nav noteikts citādi, dalībvalstu 
izveidotā sistēma saskaņā ar 60. panta 
2. punktu ietver visu atbalsta pieteikumu 
sistemātisku administratīvo pārbaudi, ko 
papildina pārbaudes uz vietas.

1. Ja vien nav noteikts citādi, dalībvalstu 
izveidotā sistēma saskaņā ar 60. panta 
2. punktu ietver atbalsta pieteikumu un 
maksājuma pieprasījumu sistemātisku 
administratīvo pārbaudi, piemērojot uz 
risku balstītu pieeju atbilstoši 
nepieciešamajam ticamības līmenim, un 
to papildina ar pārbaudēm uz vietas, kuru 
mērķis ir uzraudzīt jomai raksturīgā riska 
līmeni un kuru skaitu pielāgo atkarībā no 
jomai raksturīgā riska un pārbaudes 
riska.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
vienlaikus cenšoties aptvert arī lielākās 
kļūdas.

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas 
atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, 
pamatojoties uz visu pieteikumu 
iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā 
daļu izlases veido pēc nejaušības principa, 
bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai 
iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, 
vienlaikus cenšoties aptvert arī jomas, 
kurās kļūdu iespējamība ir vislielākā.

Lai pārbaudēs ievērotu proporcionalitātes 
principu, jāņem vērā daži aspekti, 
piemēram:
– konkrēto summu apmērs;
– pārvaldības un kontroles sistēmu 
iepriekšējo revīziju atzinumu rezultāts;
– brīvprātīga iesaistīšanās pārvaldības 
sistēmās, kas ir sertificētas saskaņā ar 
starptautiski atzītiem standartiem.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumus par pārbaužu uz vietas 
minimumu, kas nepieciešams efektīvai 
risku pārvaldībai, kā arī nosacījumus, kuros 
dalībvalstīm ir jāpalielina šo pārbaužu 
skaits vai arī tas jāsamazina, ja vadības un 
kontroles sistēmas darbojas pienācīgi un 
kļūdu līmenis ir pieņemams; 

(b) noteikumus par pārbaužu uz vietas 
minimumu, kas nepieciešams efektīvai 
risku pārvaldībai, kā arī nosacījumus, kuros 
dalībvalstīm ir jāpalielina šo pārbaužu 
skaits vai arī tas jāsamazina, ja vadības un 
kontroles sistēmas darbojas pienācīgi un 
kļūdu līmenis ir pieņemams; Eiropas 
Revīzijas palāta ir tiesīga novērtēt 
Komisijas kritērijus, ar kuriem pamato šo 
pārbaužu skaita samazināšanu; 

Pamatojums

Revīzijas palātas zināšanas varētu likumdevējam noderēt un precizēs Komisijas  šo pārbaužu 
skaita samazināšanas kritērijus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Summas, kur kurām attiecas 1. punktā 
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā.

(3) Summas, kur kurām attiecas 1. punktā 
minētā atsaukšana un 2. punktā minētie 
sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā, neskarot 
56. panta 3. punkta noteikumus.

Pamatojums

Mazo summu atgūšana rada būtiskas birokrātiskās izmaksas. Tādēļ summas, kas nepārsniedz 
noteiktu robežu, nebūtu jāatgūst, tādējādi neradot zaudējumus.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. punkts



AD\913067LV.doc 17/21 PE489.355v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saņēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saņēmējiem, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu.

svītrots

Pamatojums

Mazos lauksaimniekus nevajadzētu atbrīvot no savstarpējās atbilstības pienākumu pildīšanas.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā. 

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pieprasot konkrētas un regulāras darbības 
vai atturēšanos no atsevišķu darbību 
veikšanas un pamatojoties uz II pielikumu 
un ņemot vērā attiecīgo apgabalu 
raksturīgās īpašības, tostarp augsnes un 
klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru. 
Dalībvalstis nenosaka tādas obligātās 
prasības, kas nav noteiktas II pielikumā. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ES atbalsts tiek patiešām izmaksāts par darbību, GAEC prasību 
minimumā būtu jāparedz konkrētas un regulāras darbības.
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas 
netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās 
neatbilstības nopietnību, apjomu, 
pastāvīgumu un atkārtošanos, kā arī 2., 
3. un 4. punktā izklāstītos kritērijus.

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas 
netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās 
neatbilstības nopietnību, sekas, apjomu, 
pastāvīgumu un atkārtošanos, kā arī 2., 
3. un 4. punktā izklāstītos kritērijus. 
Pamatprincips ir tāds, ka sods būs 
proporcionāls savstarpējās atbilstības 
pienākumu pārkāpuma smagumam un 
sekām un būs atkarīgs no šiem 
kritērijiem.

Pamatojums

Grozījums regulu saskaņo ar Līguma noteikumiem, kas paredz, ka vides kaitējums būtu 
prioritāri jānovērš, izlabojot to izraisošos faktorus, un ka piesārņotājam ir jāmaksā. Tāpēc 
saistībā ar savstarpējo atbilstību piemērotie sodi būtu jāaprēķina proporcionāli ietekmei uz 
vidi.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas 
neatbilstības gadījumā – 15 %.

Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir 
nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa 
ir robežās no vismaz 1 % līdz 5 %, bet 
atkārtotas neatbilstības gadījumā – vismaz
10 %.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt šā politikas instrumenta efektivitāti un mudināt atbalsta 
saņēmējus nepieļaut nolaidību.

Grozījums Nr. 34
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Regulas priekšlikums
99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

3. Tīšas neatbilstības gadījumā 
samazinājuma procentuālā daļa principā 
nav mazāka par 25 % un tās rezultāts var 
būt pilnīga izslēgšana no vienas vai 
vairākām atbalsta shēmām, un to var 
piemērot vienu vai vairākus kalendāros 
gadus.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir mudināt atbalsta saņēmējus īstenot visus pasākumus, lai novērstu 
apzinātu neatbilstību.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 
ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un jo 
īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu, Regulā (ES) 
Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, 
Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu.

Izveido kopīgu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās 
lauksaimniecības politikas darbību. Tajā 
ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un jo 
īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto 
tiešo maksājumu, Regulā (ES) 
Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, 
Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku 
attīstības pasākumu uzraudzību un 
novērtēšanu un šajā regulā paredzētās 
savstarpējās atbilstības piemērošanu. Šajā 
sakarībā Komisija izmanto sinerģiju un 
pēc iespējas balstās uz jau pieejamiem 
datiem un datu avotiem.

Pamatojums

Uzraudzības un novērtēšanas prasības nedrīkst arī turpmāk paaugstināt dalībvalstīm un 
atbalsta saņēmējiem uzlikto slogu. Tādēļ Komisijai vajadzētu atsaukties uz jau esošajiem datu 
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avotiem un censties pēc sinerģijas.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi 
pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka virkni rādītāju un mērķu līmeņu, 
kas raksturīgi pirmajā daļā minētajiem 
mērķiem, un prasa dalībvalstīm noteikt šo 
rādītāju bāzlīniju un mērķu līmeņus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Pamatojums

Komisijai būtu jānosaka rādītāju bāzlīmeņi, lai varētu novērtēt mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par dalībvalstu 
nosūtāmo informāciju, kā arī par datu 
vajadzībām un potenciālo datu avotu 
sinerģiju. Šādi īstenošanas akti nedrīkst 
izraisīt turpmāku dalībvalstīm un atbalsta 
saņēmējiem uzliktā birokrātiskā sloga 
palielinājumu.  Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru
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