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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
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija 
sagatavošanas darba gaitā organizētu 
pienācīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, laicīga un pienācīga 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(4) Saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai papildinātu vai grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija 
sagatavošanas darba gaitā organizētu 
pienācīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, laicīga un pienācīga 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Revīzijas palāta 
par šiem deleģētajiem aktiem var sniegt 
atzinumu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes pieprasījuma saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
287. panta 4. punktu.

Pamatojums

Tas Parlamentam un Padomei dos iespēju veidot savus attiecīgos viedokļus, balstoties uz 
Revīzijas palātas sniegto tehnisko ekspertīzi.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) “darījuma izmaksas”: izmaksas, kas 
saistītas ar saistībām, bet nav tieši 

(l) “darījuma izmaksas”: izmaksas, ko 
netieši rada saistību izpilde;
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attiecināmas uz to izpildi;

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) “katastrofāls notikums”: neparedzēts 
biotisks vai abiotisks notikums, kuru 
izraisījusi cilvēka darbība un kura rezultātā 
tiek ievērojami traucētas lauksaimnieciskās 
ražošanas sistēmas un meža struktūras, un 
kurš varētu nodarīt būtisku ekonomisku 
kaitējumu lauksaimniecības un meža 
nozarei;

(s) “katastrofāls notikums”: neparedzēts 
biotisks vai abiotisks notikums, kuru 
izraisījusi cilvēka darbība un kura rezultātā 
tiek ievērojami traucētas lauksaimnieciskās 
ražošanas sistēmas un meža struktūras, un 
kurš varētu nodarīt būtisku ekonomisku 
kaitējumu lauksaimniecības vai meža 
nozarei;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) lauksaimniecības konkurētspēja; (1) lauksaimniecības un mežsaimniecības
konkurētspēja;
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atjaunot un saglabāt bioloģisko 
daudzveidību, arī Natura 2000 teritorijās, 
un bioloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
sistēmas, un Eiropas ainavu stāvokli,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz katru šajā pantā minēto 
mērķi un Savienības prioritāti Komisija 
norāda precīzu mērķu un uzdevumu 
kopumu, kā arī to sasniegšanas 
uzraudzību.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta aicinājumu politiku vairāk vērst uz ES pasākumu 
rezultātiem un novērtēt to sasniegšanu.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts savā valsts programmā 
skaidri nosaka vajadzības saistībā ar 
Savienības prioritātēm, kā arī rādītājus, 
kas Komisijai ļauj uzraudzīt rezultātu 
sasniegšanu.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta aicinājumu politiku vairāk vērst uz ES pasākumu 
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rezultātiem un novērtēt to sasniegšanu.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parasti Komisija un dalībvalstis 
nodrošina, ka ES atbalsts tiek mērķtiecīgi 
sniegts lauku teritorijām, kurām tas 
visvairāk nepieciešams.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta aicinājumu vairāk pievērsties ES pasākumu rezultātiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – n apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) visu 72. panta 2. punktā minēto iestāžu 
izraudzīšanos, ko veic dalībvalsts, un —
informatīvos nolūkos — pārvaldības un 
kontroles struktūras īsu aprakstu,

i) visu 72. panta 2. punktā minēto iestāžu 
izraudzīšanos, ko veic dalībvalsts, un 
pārvaldības un kontroles struktūras 
aprakstu, ietverot lauku attīstības 
pasākumu un apakšpasākumu 
pārbaudāmību un kontrolējamību;
nosacījums reģionālās attīstības 
programmas apstiprināšanai ir tas, ka 
Komisija ir konstatējusi, ka pārvaldības 
un kontroles struktūra ir efektīva un 
lietderīga,

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija kopā ar dalībvalstīm izveido 
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efektīvus instrumentus, tai skaitā skaidrus 
un nepārprotamus atlases kritērijus, lai 
mazinātu nelikumīgas dubultas 
finansēšanas risku, izmantojot citus ES 
fondus vai valsts fondus.

Pamatojums

Regulas projektā ir paredzēta daudzu (jaunu) pasākumu finansēšana no avotiem, kas nav 
ELFLA, vai nu no citiem ES fondiem, vai no valsts fondiem. Šī finansējuma avotu dažādība 
rada lielu nelikumīgas dubultas finansēšanas risku, kas ir jāmazina.

Grozījums Nr. 12

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. Komisija sīkāk paskaidro šī pasākuma 
mērķus un nosaka skaidrus kritērijus, un 
izveido efektīvas kontroles, lai izvairītos 
no ļaunprātīgām darbībām. 

Pamatojums

Saskaņā ar regulas projektu ar atbalstu šī pasākuma ietvaros sedz arī ikgadējos maksājumus 
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. Nav skaidrs, ko tiek plānots 
panākt ar šo pasākumu. Šķiet, ka tas ir ienākumu atbalsts vai pensionēšanās shēma 
lauksaimniekiem, kas galīgi nodod savu saimniecību. Nav skaidrs, kādēļ šāds atbalsts būtu 
jāfinansē no II pīlāra. Tādēļ tiek ierosināts svītrot šo apakšpasākumu, ja vien netiek sniegts 
nepieciešamais paskaidrojums par mērķiem un uzdevumiem un ja vien netiek noteikti skaidri 
kritēriji un izveidotas efektīvas kontroles, lai izvairītos no tādu lauksaimnieku ļaunprātīgām 
darbībām, kas mēģina saņemt palīdzību, piemēram, oficiāli nododot saimniecības ģimenes 
locekļiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar ciematu un lauku ainavu 
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, 
atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz 
sociālekonomiskajiem aspektiem;

(f) pētījumiem un ieguldījumiem, kas 
saistīti ar kultūras un dabas mantojuma, 
teritoriju ar augstu ekoloģisko vērtību un
ciematu un lauku ainavu saglabāšanu, 
atjaunošanu un uzlabošanu, arī attiecībā uz 
sociālekonomiskajiem aspektiem, kā arī 
iniciatīvām, ar kurām veicina izpratni par 
vides jautājumiem;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas tuvu lauku apdzīvotajām vietām, 
pārveidošana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
vai uzlabotu apdzīvotās vietas ekoloģiskos 
rādītājus.

(g) ieguldījumiem, kuru mērķis ir darbību 
pārvietošana un ēku vai citu objektu, kas 
atrodas lauku apdzīvotajās vietās un tuvu
tām, pārveidošana, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti vai uzlabotu apdzīvotās vietas 
ekoloģiskos rādītājus.

Grozījums Nr. 15

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 piešķir tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai vai uz kurām 
attiecas dalībvalstu tiesību akti.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos to var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

2. Atbalstu piešķir attiecīgi 
lauksaimniekiem un privātiem meža 
īpašniekiem un meža īpašnieku 
apvienībām, kā arī mežu īpašniekiem vai 
publiskajiem pārvaldniekiem, kuri 
nesaņem valsts finansējumu. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos to var piešķirt arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
40. pants – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek veikti pasākumi, lai skaidri nodalītu 
KLP pirmā un otrā pīlāra mērķus un lai 
nodrošinātu, ka lēmums finansēt 
pasākumus pēc pīlāra balstītos uz 
pasākumu devumu šā pīlāra mērķu 
sasniegšanā.

Pamatojums

Lai arī tiešie maksājumi I pīlārā varētu dot ieguldījumu saimniecības ienākumos, lauku 
attīstības (II pīlārs) regulā ir iekļauts arī ienākumu stabilizācijas instruments, kas paredz 
kompensāciju lauksaimniekiem, kas saskaras ar ievērojamu ienākumu kritumu. Ir skaidri 
jānodala I pīlāra un II pīlāra mērķi un jānodrošina, ka lēmums finansēt pasākumus pēc pīlāra 
balstītos uz pasākumu devumu šā pīlāra mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a 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 
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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.

Pamatojums

Lai sasniegtu tādu resursu piešķīrumu, kāds minēts 28. apsvērumā, obligātajos noteikumos ir 
jāiekļauj apsvēruma teksts.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja atbalstu piešķir, pamatojoties uz 
standarta izmaksām vai papildu izmaksām 
un negūtajiem ienākumiem, dalībvalstis 
nodrošina to, ka attiecīgie aprēķini ir 
atbilstoši un pareizi, un iepriekš noteikti, 
pamatojoties uz taisnīgu, objektīvu un 
pierādāmu aprēķinu. Šajā nolūkā struktūra, 
kas ir neatkarīga no iestādēm, kuras atbild 
par aprēķiniem, un kam piemīt atbilstoša 
kompetence, izdod apliecinājumu par 
aprēķinu atbilstību un pareizību. Šo 
apliecinājumu iekļauj lauku attīstības 
programmā. 

2. Ja atbalstu piešķir, pamatojoties uz 
standarta izmaksām vai papildu izmaksām 
un negūtajiem ienākumiem, dalībvalstis 
nodrošina to, ka attiecīgie aprēķini ir 
atbilstoši un pareizi, un iepriekš noteikti, 
pamatojoties uz taisnīgu, objektīvu un 
pierādāmu aprēķinu. Šajā nolūkā struktūra, 
kas ir neatkarīga no iestādēm, kuras atbild 
par aprēķiniem, un kam piemīt atbilstoša 
kompetence, izdod apliecinājumu par 
aprēķinu atbilstību un pareizību. Šo 
apliecinājumu iekļauj lauku attīstības 
programmā. Komisija pirms programmu 
apstiprināšanas nodrošina, ka aprēķinos 
ir iekļauti visi būtiskie elementi un ka 
galvenie pieņēmumi un rādītāji ir 
atbilstoši.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Revīzijas palātas konstatētās problēmas saistībā ar atbalsta summu 
noteikšanu (skatīt Īpašā ziņojuma Nr. 7/2011 97. punktu).
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
75. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pierādīt lauku attīstības politikas 
progresu un sasniegumus un novērtēt lauku 
attīstības politikas pasākumu ietekmi, 
efektivitāti, lietderību un nozīmību;

(a) kritiski un objektīvi novērtēt lauku 
attīstības politikas progresu un 
sasniegumus un novērtēt lauku attīstības 
politikas pasākumu ietekmi, efektivitāti, 
lietderību un nozīmību;

Pamatojums

Sākotnējais formulējums ir pārāk preskriptīvs.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Revīzijas palāta pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes pieprasījuma 
var sniegt atzinumu par deleģētajiem 
aktiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, 
6. panta 2. punktā, 12. panta 2. punktā, 
15. panta 5. punktā, 16. panta 9. punktā, 
17. panta 4. punktā, 19. panta 6. punktā, 
20. panta 8. punktā, 21. panta 4. punktā, 
22. panta 3. punktā, 23. panta 3. punktā, 
29. panta 10. punktā, 34. panta 4. punktā, 
35. panta 5. punktā, 36. panta 10. punktā, 
37. panta 4. punktā, 43. panta 2. punktā, 
45. panta 3. punktā, 46. panta 6. punktā, 
47. panta 6. punktā, 51. panta 4. punktā 
un 95. pantā.

Pamatojums

Tas Parlamentam un Padomei dos iespēju veidot savus attiecīgos viedokļus, balstoties uz 
Revīzijas palātas sniegto tehnisko ekspertīzi.
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