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ĪSS PAMATOJUMS

Lauku apvidu attīstībai ir būtiska nozīme Eiropas Savienības reģionu ilgtspējīgā attīstībā.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)1 ir saistīts ne tikai ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, bet arī cieši saistīts ar Eiropas Savienības mērķi stiprināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā, kā tas paredzēts 174. pantā 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD). Tāpēc Komisija attiecībā uz turpmāko 
daudzgadu finanšu shēmu ierosināja attīstīt vienotu stratēģisko ietvaru visiem fondiem 
(turpmāk tekstā „VSI” fondi), arī attiecībā uz ELFLA. Visiem šajā pamatregulā minētajiem 
fondiem kopīgi jāsekmē ilgtspējīga reģionāla attīstība un tādējādi harmoniska ES attīstība 
kopumā. VSI fondu paredzētajam ietvaram jāveicina kopīgu mērķu īstenošana, izmantojot 
visu fondu ieguldījumus. Turklāt fondiem jābūt savstarpēji papildinošiem, lai palielinātu 
ieguldīto līdzekļu sinerģijas efektu un tādējādi radītu maksimālo pievienoto vērtību. Tai pašā 
laikā būtu jāsamazina birokrātiskie šķēršļi, lai vietējie projektu vadītāji varētu izmantot 
vairākus fondus. Tieši lauku apvidi gūst labumu no visu VSI fondu integrētas izmantošanas.
Tāpat varētu atbalstīt visvairāk cietušās grupas kā, piemēram, romus, kā arī novērst noteiktu 
reģionu atkarību no monoproduktiem. Šim nolūkam nepieciešams cik vien iespējams saskaņot 
īstenošanas noteikumus un visu fondu kontroles nosacījumus. Tai pašā laikā vienotais ietvars 
ietver tādus vispārīgus principus kā partnerība un daudzlīmeņu pārvaldība, spēkā esošo ES 
tiesību aktu un spēkā esošo valsts tiesību ievērošana, vīriešu un sieviešu vienlīdzības 
veicināšana, diskriminācijas novēršana, kā arī ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Lai varētu radīt lielāku Eiropas pievienoto vērtību, visos pasākumos saistībā ar VVI fondiem, 
ERAF, KF, ESF, ELFLA un EJZF jāatbalsta KOPĪGAS ES prioritātes inteliģentas, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes nodrošināšanai. Šīs prioritātes atbilst stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatmērķim un pamatiniciatīvām, ko pieņēma Eiropas Padome.

Tomēr Komisijai nav izdevies konsekventi īstenot šos mērķus vairākos ELFLA regulas 
punktos. Ar šajā ziņojumā izklāstītajiem ierosinātajiem grozījumiem jāpanāk kopīga valoda 
nozīmīgos jautājumos, lai veicinātu fondu kopīgu plānošanu. Tomēr atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka būtu ļoti svarīgi nodrošināt, lai ELFLA kopā ar pārējiem VSI fondiem tiktu 
iesaistīta no dažādiem fondiem finansētās vai kopīgās darbības programmās, tādējādi 
sekmējot dažādo fondu sinerģijas efektus, jo īpaši vietējā līmenī. Tam nepieciešamie 
saskaņošanas jautājumi ir nostiprināti vispārējā regulā (CPR/2012), nevis ELFLA regulā.
Tomēr atzinuma sagatavotāja ir grozījusi attiecīgos ELFLA regulas pantus, lai veicinātu 
iespēju īstenot kopīgas darbība programmas ar pārējiem VSI fondiem. Piemēram, viņa 
ierosina, ka pārejas reģionu dalībvalstis kopīgā programmā varētu pielāgoties citos VSI 
fondos noteiktajam ES līdzfinansēšanas apjomam.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu definēt lauku apvidus, lai sekmētu 
ELFLA pievēršanos šiem apvidiem. Tomēr būtu žēl, ja tādējādi tiktu zaudēta funkcionālā 
teritoriālā pieeja. Ja lauku apvidu jautājumu risina izolēti, nav iespējams sekmēt to ilgtspējīgu 
attīstību. Tomēr, atbalstot ekonomiskās un kulturālās attiecības starp pilsētu un laukiem, kā 

                                               
1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), COM(2011) G27, 19.10.2011.
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arī reģioniem, lauku apvidi būtu ieguvēji. Tādēļ lauku apvidu definīcijā būtu jāietver arī 
funkcionālā vide, lai tādējādi nodrošinātu panākumus vietējām attīstības stratēģijām.

LEADER metodes izmantošana balstās uz VVI fondu vienoto stratēģisko satvaru pozitīvo 
pieredzi, kas gūta vairāk nekā 20 gadus ilgajā lauku attīstības laikā. LEADER metode iesaista 
attiecīgos iedzīvotājus viņu dzīvesvietas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. LEADER metode 
visā pasaulē ir visveiksmīgākais lauku apvidu atdzīvināšanas veids, un tā uzlabo lauku sociāli 
ekonomisko attīstību visā tās daudzveidībā. Tā dēvētā augšupējā pieeja izmanto vietējo 
iedzīvotāju zināšanas kā labākos risinājumus, lai pārvarētu reģionu nelabvēlīgos apstākļus, un 
paver vēl neatklātu attīstības potenciālu un jaunas nodarbinātības iespējas. Savukārt minētajā 
metodē atbildība par attīstību tiek pārnesta uz vietējiem iedzīvotājiem. Pieredze liecina, ka 
horizontālo un vertikālo partnerību kombinēšana sekmē vietējā mērogā izveidoto pasākumu 
saskaņošanu un tādējādi ļoti lielā mērā veicina jaunu darbavietu radīšanu lauku apvidos.
Cilvēku aktīva līdzdalība viņu dzīvesvietas attīstīšanā sekmē identificēšanos ar dzīvesvietu un 
novērš aizbraukšanas tendences. Tādējādi var novērst demogrāfiskās attīstības negatīvās 
tendences. Visbeidzot, vietējie iedzīvotāji aktīvi sekmē stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu
sasniegšanu. Tāpēc atzinuma sagatavotājas galvenais mērķis šajā atzinumā ir panākt LEADER
metodes plašāku izmantošanu lauku attīstībā, jo īpaši teritoriālajā jomā, proti, ELFLA regulā 
minētajās ES prioritātēs — Nr. 3, 4, 5 un 6. LEADER metode ir populārākais un iecienītākais 
Eiropas Savienības instruments vietējā līmenī. Tā būtiski veicina ES atpazīstamību Savienības 
pilsoņu vidū.
Saskaņā ar detalizēto aprakstu un pamatojumiem Komisijas darba dokumentā par reģionu 
nākotnes problēmām „REĢIONI 2020”1 klimata izmaiņas var ārkārtīgi apgrūtināt reģionu 
ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās sistēmas. Piemēram, reģionos ar lielu sausuma risku 
varētu rasties konflikti par ierobežoto ūdens resursu piemērotu izmantošanu. Aizvien 
palielinās to reģionu skaits, kuri ir pakļauti iespējamam plūdu, krastu erozijas vai ugunsgrēku 
riskam. Jo īpaši tas attiecas uz lauksaimniecību un lauku tūrismu, jo šīs nozares ir atkarīgas no 
ekosistēmu darbības un dabas resursiem. Turklāt tās nodrošina vislielāko darbavietu skaitu 
lauku apvidū. Lauku apvidos varētu pat tikt apdraudēta to apdzīvojamība. Šā iemesla dēļ 
apsaimniekošanas metodēm, kā arī klimata un resursu aizsardzībai lauksaimniecībā ir 
teritoriāla dimensija. Tās būtiski veicina lauku dzīvesvietas un iedzīvotāju labturības 
saglabāšanu šajos apvidos. Atzinuma sagatavotāja uzskata par nepieciešamu grozījumos 
iekļaut arī šo aspektu. Tādējādi tiek ņemta vērā lauku apvidu attīstības stratēģijas sarežģītība.
Visbeidzot, nepieciešams optimāli un efektīvi izmantot ierobežotos ES finanšu resursus, lai 
sekmētu lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību un tādējādi uzlabotu vietējo iedzīvotāju labklājību.
Taču IKP nav vienīgais labklājības līmeņa rādītājs. Kā noteikts Komisijas dokumentā „IKP 
un ne tikai”2, IKP rādītājā nav informācijas par vides ilgtspēju vai sociālo iekļaušanu.
Turpretim ar integrētu un līdzdalības pieeju ilgtspējīgas attīstības problēmu risināšanai var 
panākt lauku apvidu faktisko labklājību.

GROZĪJUMI

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

                                               
1 SEC(2008) 2868 galīgā versija, 14.11.2008.
2 COM(2009)0433.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un
ekonomiskās attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību.
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

(5) Lai nodrošinātu lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz 
ierobežotu skaitu pamatprioritāšu, kuras 
attiecas uz zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, visa veida lauksaimnieciskās 
darbības konkurētspēju un lauku 
saimniecību dzīvotspēju, pārtikas piegādes 
ķēdes organizāciju un riska pārvaldību 
lauksaimniecībā, no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības atkarīgo ekosistēmu 
atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu, 
resursu efektivitāti, pāreju uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē un sociālās 
iekļautības, nabadzības mazināšanas un
ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu lauku 
apvidos, ietverot saikni starp pilsētām un 
lauku apvidiem un starpreģionālo 
sadarbību. To darot, jāņem vērā atšķirīgās 
situācijas, kas ietekmē lauku apvidus ar 
dažādiem raksturlielumiem vai dažādas 
potenciālo atbalsta saņēmēju kategorijas, 
un transversālos mērķus, kas saistīti ar 
inovāciju, vidi, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem 
būtu gan jāierobežo emisijas 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kas 
rodas no tādām pamatdarbībām kā 
lopkopība un mēslošanas līdzekļu 
izmantošana, gan jāsaglabā oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmas un jāveicina 
oglekļa dioksīda piesaiste attiecībā uz 
zemes izmantojumu, izmaiņām zemes 
izmantojumā un mežsaimniecību.
Savienības lauku attīstības prioritāte, kas 
saistīta ar zināšanu pārnesi un inovāciju 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku 
apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 



PE492.639v02-00 6/39 AD\913615LV.doc

LV

ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas, ņemot vērā saikni starp 
pilsētām un lauku apvidiem un 
starpreģionālo sadarbību. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, šajā jomā 
strādājošām sievietēm, kalnu apgabaliem 
un īsu piegādes ķēžu izveidi. Tematiskās 
apakšprogrammas būtu jāizmanto arī tam, 
lai nodrošinātu iespēju pievērsties to 
lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai, 
kuras spēcīgi ietekmē lauku apvidu 
attīstību. Lai varētu palielināt šādu 
tematisko apakšprogrammu pasākumu 
efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk “MVU”) lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstībai un specializācijai un īpašajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi (turpmāk "MVU") lauku 
apvidos, ir vajadzīgs atbilstošs tehniskās un 
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ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi.
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī
pielāgotiem lauku dalībnieku vajadzībām.
Tāpēc būtu jāatbalsta arī darbsemināri, 
apmācība, demonstrējumu pasākumi, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku MVU
paaugstināt to konkurētspēju un 
resursefektivitāti un uzlabot to ekoloģiskos 
rādītājus, vienlaikus veicinot lauku 
ekonomikas ilgtspēju. Lai nodrošinātu to, 
ka zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi palīdz sasniegt minētos 
rezultātus, būtu jānosaka prasība, ka 
zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ražošanas labāko praksi.
Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumiem vajadzētu būt ne tikai 
tradicionālo mācību kursu veidā, bet arī
izmantojot mūžizglītības sistēmu, kas 
turklāt ir jāpielāgo lauku dalībnieku 
vajadzībām. Tāpēc būtu jāatbalsta arī 
darbsemināri, apmācība, demonstrējumu 
pasākumi, informācijas pasākumi,
reģionālās platformas, kas kalpo pieredzes 
apmaiņai, kā arī īstermiņa saimniecību 
pieredzes apmaiņas vai apmeklējumu 
programmas. Iegūtajām zināšanām un 
informācijai būtu jādod iespēja 
lauksaimniekiem, meža tiesiskajiem 
valdītājiem, lauku attīstības asociācijām 
un tīkliem, personām, kas iesaistītas 
pārtikas nozarē, un lauku
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem paaugstināt to konkurētspēju 
un resursefektivitāti un uzlabot to 
ekoloģiskos rādītājus, vienlaikus veicinot 
lauku ekonomikas ilgtspēju. Lai 
nodrošinātu to, ka zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi palīdz sasniegt 
minētos rezultātus, būtu jānosaka prasība, 
ka zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas, un būtu jāatbalsta publiskā 
sektora un publiskā un privātā sektora 
partnerības pakalpojumi, kas ir pielāgoti 
visām sociālajām grupām.

Pamatojums

Izmantojot mūžizglītības sistēmu, šī nozare varētu iegūt bezdarbniekus, kuri iepriekš bija 
nodarbināti citās nozarēs.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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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, 
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.

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunas 
ražošanas nozares, jaunus uzņēmumus, 
kas saistīti ar lauksaimniecību un 
mežsaimniecību, vai jaunus ieguldījumus 
ar lauksaimniecību nesaistītās darbībās, 
jaunus ieguldījumus sociālajā 
lauksaimniecībā un jaunus ieguldījumus 
ar tūrismu saistītās darbībās. Saimniecību 
un uzņēmumu attīstības pasākumam būtu 
jāatvieglo jauno lauksaimnieku uzņēmumu 
sākotnējā izveide un šo saimniecību 
strukturālā pielāgošanās pēc sākotnējās 
izveides, kā arī jāveicina sieviešu 
uzņēmējdarbības iniciatīva, tostarp 
attiecībā uz lauksaimnieku darbības
dažādošanu, pievēršoties ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām, gan 
ar lauksaimniecību nesaistītu MVU 
izveidošana un attīstība lauku apvidos.
Būtu jāveicina arī to mazo ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību 
saistīto uzņēmumu attīstība, kas ir 
potenciāli ekonomiski dzīvotspējīgi. Lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu 
atbalstāmās jaunās saimnieciskās darbības 
dzīvotspēju, 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 
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lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Pamatojums

Ieguldījumiem būtu jāaptver arī lauku saimniecību paplašināšanās, lai aptvertu ar tūrismu 
saistītas darbības (piemēram, atvaļinājuma pavadīšana lauku saimniecībā), kā arī sociāli 
pasākumi („Green Care”).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) MVU ir Savienības lauku ekonomikas 
pamats. Lauku saimniecību un ar 
lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu 
attīstībai vajadzētu būt vērstai uz 
nodarbinātības veicināšanu un kvalitatīvu 
darbvietu izveidošanu lauku apvidos, jau 
esošo darbvietu saglabāšanu, 
nodarbinātības sezonālo svārstību 
samazināšanu, nelauksaimniecisku nozaru 
attīstību ārpus lauksaimniecības un 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
ražošanas, vienlaikus sekmējot uzņēmumu 
integrāciju un vietējās starpnozaru saites.
Būtu jārosina projekti, kas vienlaikus 
integrē lauksaimniecību, lauku tūrismu,
veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu 
lauku apvidos, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, kā arī ieguldījumi
atjaunojamās enerģijas jomā.

(22) MVU ir Savienības ilgtspējīgas lauku 
ekonomikas pamats. Lauku saimniecību un 
ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu 
attīstībai vajadzētu būt vērstai uz 
nodarbinātības veicināšanu un kvalitatīvu 
darbvietu izveidošanu lauku apvidos,
sevišķi jauniešiem, jau esošo darbvietu 
saglabāšanu, nodarbinātības sezonālo 
svārstību samazināšanu, 
nelauksaimniecisku nozaru attīstību ārpus 
lauksaimniecības un lauksaimniecības un 
pārtikas produktu ražošanas, vienlaikus 
sekmējot uzņēmumu integrāciju un vietējās 
starpnozaru saites saskaņā ar ilgtspējīgu 
reģionālo attīstību. Būtu jārosina projekti, 
kas vienlaikus integrē lauksaimniecību, 
lauku tūrismu, veicinot ilgtspējīgu un 
atbildīgu tūrismu lauku apvidos, dabas un 
kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī 
ieguldījumi atjaunojamās enerģijas jomā.
Būtu jāstiprina lauku apvidu ilgtspējīga 
attīstība, veicinot saikni starp pilsētām un 
lauku apvidiem un starpreģionālo 
sadarbību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

(24) Elements, bez kura nav iespējams 
izvērst izaugsmes potenciālu, kā arī 
potenciālu lauku apvidu ilgtspējības 
veicināšanai, ir vietējās infrastruktūras un 
vietējo pamatpakalpojumu izveide lauku 
apvidos, neaizmirstot arī brīvā laika 
pavadīšanu un kultūru, ciematu 
atjaunošana un pasākumi, kuru mērķis ir 
atjaunot un pilnveidot ciematu un lauku 
ainavu kultūras un dabas mantojumu. Būtu 
jāstiprina lauku apvidu ilgtspējīga 
attīstība, veicinot saikni starp pilsētām un 
lauku apvidiem un starpreģionālo 
sadarbību. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 
tīkla nodrošināšanai. Prioritāte būtu 
jāpiešķir sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības iniciatīvām. Saskaņā ar šiem 
mērķiem būtu jāveicina tādu pakalpojumu 
un infrastruktūras izveide, kas veicina 
sociālo iekļautību un novērš sociālās un 
ekonomiskās lejupslīdes, kā arī lauku 
apvidu iedzīvotāju skaita samazināšanās 
tendences. Lai sasniegtu šāda atbalsta 
maksimālo efektivitāti, atbalsttiesīgās 
darbības būtu jāīsteno saskaņā ar 
pašvaldību un to pamatpakalpojumu 
attīstības plāniem, ja pastāv šādi plāni, ko 
izstrādājusi viena vai vairākas lauku 
pašvaldības. Lai nodrošinātu saskanību ar 
Savienības mērķiem klimata jomā, saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem nosaka atbalsttiesīgos 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
veidus.

Grozījums Nr. 7
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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 kritērijiem, kas 
pamatojas uz stabiliem zinātniskiem 
pierādījumiem, ņemot vērā reģionu īpašo 
stāvokli un attīstības mērķus, kuri tiek 
pietiekami diferencēti atkarībā no šo 
reģionu pastāvīgajiem nelabvēlīgajiem 
dabas apstākļiem un ražošanas veida, 
respektīvi, uzņēmumu saimnieciskās 
struktūras.

Pamatojums

Komisijas paziņojuma par mērķtiecīgāku atbalstu lauksaimniekiem apgabalos, kuros ir 
nelabvēlīgi dabas apstākļi (COM(2009)0161) rezultāti nav apmierinoši. Katrā ziņā ir jāņem 
vērā dalībvalstu īpašie apstākļi. Būtu jārada diferencēšanas iespējas atkarībā no uzņēmuma 
veida.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus un pētniekus, kuru mērķis ir 
inovācijas lauksaimniecībā. Tas būtu 
jāfinansē kā daļa no tehniskās palīdzības 
Savienības līmenī.

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai 
izvirzītos mērķus, būtu jāizveido EIP tīkls, 
kas apvienotu tādu darbību īstenošanā 
iesaistītās darba grupas, konsultāciju 
dienestus, nevalstiskās organizācijas un 
pētniekus, kuru mērķis ir inovācijas 
lauksaimniecībā. Tas būtu jāfinansē kā daļa 
no tehniskās palīdzības Savienības līmenī.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Novatorisku projektu īstenošana 
saistībā ar EIP lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai būtu jāveic darba 
grupām, kas apvieno lauksaimniekus, 
pētniekus, konsultantus, uzņēmumus un 
citus dalībniekus, kas saistīti ar inovācijām 
lauksaimniecības nozarē. Lai nodrošinātu 
to, ka šādu projektu rezultāti labvēlīgi 
ietekmē nozari kopumā, šie rezultāti būtu
jāizplata.

(52) Novatorisku projektu īstenošana 
saistībā ar EIP lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai būtu jāveic darba 
grupām, kas apvieno lauksaimniekus, 
pētniekus, šajā nozarē iesaistītās 
universitātes, konsultantus, uzņēmumus un 
citus dalībniekus, kas saistīti ar inovācijām 
lauksaimniecības nozarē. Lai nodrošinātu 
to, ka šādu projektu rezultāti labvēlīgi 
ietekmē nozari kopumā, būtu jāveicina šo 
rezultātu izplatīšana un no dažādiem 
avotiem, tostarp tehniskās palīdzības 
budžeta būtu jāfinansē izplatīšanas 
pasākumi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Atbildība par programmas uzraudzību 
būtu jādala starp vadošo iestādi un 
uzraudzības komiteju, kas izveidota šim 
nolūkam. Uzraudzības komitejas
uzdevumam vajadzētu būt programmas 
īstenošanas efektivitātes uzraudzībai.
Tālab būtu jānorāda tās pienākumi.

(61) Atbildība par programmas uzraudzību 
būtu jādala starp vadošo iestādi un 
uzraudzības komiteju, kas izveidota šim 
nolūkam. Uzraudzības komitejas sastāvs, 
funkcijas un pienākumi būtu jānosaka 
saskaņā ar Regulas [KNR] 41.–43. un 
5. pantu. Lauku attīstības programmām 
un citu VSS fondu programmām, ko 
īsteno vienā un tajā pašā teritorijā, var 
izveidot vienotu uzraudzības komiteju.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) iezīmē lauku attīstības politikas 
stratēģisko kontekstu;

(c) iezīmē lauku attīstības politikas 
stratēģisko kontekstu, tostarp saikni starp 
pilsētām un lauku apvidiem un 
starpreģionālo sadarbību;

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izklāsta noteikumus, ar kuriem 
nodrošina ELFLA koordinēšanu ar citiem 
Savienības instrumentiem.

(f) izklāsta noteikumus, ar kuriem 
nodrošina ELFLA koordinēšanu un 
saskaņotību ar visiem VSS fondiem un
citiem Savienības instrumentiem.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “pasākums”: darbību kopums, kas 
palīdz sasniegt vienu vai vairākas 
Savienības lauku attīstības prioritātes;

(c) “pasākums”: darbību kopums, kas 
palīdz sasniegt vienu vai vairākas 
Savienības lauku attīstības prioritātes, 
tostarp saikni starp pilsētām un lauku 
apvidiem un starpreģionālo sadarbību;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “darbība”: projekts, projektu grupa, (d) “darbība”: projekts, projektu grupa, 
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līgums, vienošanās vai cits pasākums, kas 
izraudzīts saskaņā ar attiecīgās lauku 
attīstības programmas kritērijiem un ko 
īsteno viens vai vairāki saņēmēji, tādējādi 
palīdzot sasniegt vienu vai vairākas 
Savienības lauku attīstības prioritātes;

līgums, vienošanās vai cits pasākums, kas 
izraudzīts saskaņā ar attiecīgās lauku 
attīstības programmas kritērijiem un ko 
īsteno viens vai vairāki saņēmēji, tādējādi 
palīdzot sasniegt vienu vai vairākas 
Savienības lauku attīstības prioritātes, 
tostarp iespēju apvienot dažādu VSS 
fondu sniegto atbalstu, tai skaitā ERAF 
un ESF līdzfinansēto programmu vienotā 
prioritārā virziena ietvaros saskaņā ar 
Regulas [KNR] 87. panta 1. punktu;

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “vietējās attīstības stratēģija”: saskaņots 
darbību kopums vietējo mērķu un 
vajadzību apmierināšanai, kas sekmē 
Savienības lauku attīstības prioritāšu 
sasniegšanu un ko īsteno attiecīga līmeņa 
partnerībā;

(g) “vietējās attīstības stratēģija”: saskaņots 
darbību kopums vietējo mērķu un 
vajadzību apmierināšanai, kas sekmē 
Savienības ilgtspējīgas lauku attīstības 
prioritāšu, tostarp saiknes starp pilsētām 
un lauku apvidiem un reģionālās 
sadarbības, sasniegšanu, ko īsteno
konkrēta apakšreģionālā teritoriālā
līmeņa partnerībā;

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) “īsa piegādes ķēde”: piegādes ķēde, 
kurā iesaistīts neliels skaits ekonomikas 
dalībnieku, kuri apņēmušies sadarboties, 
attīstīt vietējo ekonomiku un uzturēt ciešas 
ģeogrāfiskās un sociālās attiecības starp 
ražotājiem un patērētājiem;

(t) “īsa pārtikas piegādes ķēde”: piegādes 
ķēde, kurā iesaistīts neliels skaits ražotāju,
vēlams mazo lauksaimnieku, kuri 
apņēmušies sadarboties, attīstīt vietējo 
ekonomiku un uzturēt ciešas ģeogrāfiskās 
un sociālās attiecības starp ražotājiem un 
patērētājiem;

Grozījums Nr. 17
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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 Eiropas lauku attīstības 
stratēģijas ietvaros palīdz īstenot stratēģiju
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību un ekonomikas izaugsmi lauku 
apvidos visā Savienībā, papildinot citus 
kopējās lauksaimniecības politikas
(turpmāk “KLP”) instrumentus, un 
nodrošinot saskaņotību un papildināmību 
ar kohēzijas politiku un kopējo 
zivsaimniecības politiku. Tā veicina 
teritorijas un vides ziņā līdzsvarotāku, 
klimatam labvēlīgāku, noturīgāku, kā arī 
konkurētspējīgāku, ražīgāku un 
novatoriskāku Savienības
lauksaimniecības, pārtikas produktu 
ražošanas un mežsaimniecības nozari.

Pamatojums

ELFLA mērķiem vajadzētu būt saskaņotiem ar stratēģijas „Eiropa 2020” izaugsmes mērķiem, 
un tālab būtu jāpiemin lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu konkurētspēja. 
Reģionu komitejas atzinuma 29. grozījumā uzsvērts, ka ir nepieciešama patiesa Eiropas 
līmeņa lauku attīstības stratēģija. Turklāt ir jānodrošina tās saskaņotība un papildināmība ar 
kohēzijas politiku un kopējo zivsaimniecības politiku.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) līdzsvarota teritoriālā attīstība lauku
apvidos.

(3) lauku ekonomikas un kopienu
līdzsvarota teritoriālā attīstība, ietverot 
saikni starp pilsētām un lauku apvidiem 
un reģionālo sadarbību.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu lauku attīstības mērķus, kuri 
palīdz īstenot stratēģiju “Eiropa 2020” 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, izmanto šādas sešas Savienības 
lauku attīstības prioritātes, kuras sasaucas 
ar VSS attiecīgajiem tematiskajiem 
mērķiem:

Lai sasniegtu lauku attīstības mērķus, kuri 
palīdz īstenot stratēģiju “Eiropa 2020” 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, izmanto šādas sešas Savienības
prioritātes un lauku attīstības ieguldījumu
prioritātes, kuras sasaucas ar VSS 
attiecīgajiem tematiskajiem mērķiem:

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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) veicināt saimniecību pārstrukturēšanu,
modernizāciju un lauksaimnieciskās 
darbības dažādošanu,

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atvieglot jaunās paaudzes ienākšanu 
lauksaimniecībā;

(b) atvieglot paaudžu nomaiņu un jaunu 
dalībnieku ienākšanu lauksaimniecībā un 
lauku attīstības programmās;
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lauku saimniecību riska pārvaldības 
atbalstam;

(b) lauku saimniecību riska pārvaldības 
atbalstam ar piesardzības pasākumu 
palīdzību;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - 4. punkts – 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,

(a) atjaunot, saglabāt un ilgtspējīgi 
izmantot bioloģisko un lauku 
saimniecībās esošo ģenētisko
daudzveidību, arī Natura 2000 teritorijās, 
un bioloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
sistēmas, un Eiropas ainavu stāvokli,

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzlabot augsnes apsaimniekošanu; (c) uzlabot augsnes struktūru, tās noturību 
pret eroziju un ekstremāliem laika 
apstākļiem, auglību un apsaimniekošanu;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) veicināt resursu efektīvu izmantošanu 
un atbalstīt pret klimata pārmaiņām 

(5) veicināt lauksaimniecības resursu
energotaupīgu un efektīvu izmantošanu un 
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noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

atbalstīt pāreju uz klimatam labvēlīgu, 
energotaupīgu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku lauksaimniecības, 
pārtikas un mežsaimniecības nozarē, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palielināt ūdens izmantošanas 
efektivitāti lauksaimniecībā,

(a) palielināt ūdens izmantošanas 
efektivitāti un ūdens ekonomiju
lauksaimniecībā,

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) palielināt enerģijas izmantošanas 
efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas 
pārstrādē,

(b) palielināt enerģijas izmantošanas 
efektivitāti un energotaupību
lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē,

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants –1. punkts - 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sekmēt atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 
nepārtikas izejvielu piegādi un 
izmantošanu bioekonomikas vajadzībām,

(c) sekmēt atjaunojamo energoresursu, 
blakusproduktu, atkritumu, atlieku un citu 
nepārtikas izejvielu vietējo piegādi un 
izmantošanu bioekonomikas vajadzībām,

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
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5. pants – 1. punkts – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt dažādošanu, jaunu mazu
uzņēmumu un darbvietu radīšanu,

(a) veicināt esošo mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu saimnieciskās darbības
dažādošanu, jaunu mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu radīšanu, liekot uzsvaru 
uz sieviešu un jauniešu uzņēmumu 
veidošanu, un sekmēt darbavietu 
radīšanu,

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 32. grozījums.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts - 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos, (b) sekmēt ilgtspējīgu vietējo attīstību 
lauku apvidos,

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ELFLA sniegtais atbalsts ir saskanīgs 
ar pasākumiem, ko finansē citi VSS fondi.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var iekļaut tematiskas 

1. Dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var iekļaut tematiskas 
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apakšprogrammas, kuras palīdz sasniegt 
Savienības lauku attīstības prioritātes un 
kuru mērķis ir risināt apzinātās konkrētās 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz:

apakšprogrammas, kuras palīdz sasniegt 
Savienības lauku attīstības prioritātes, 
ņemot vērā saikni starp pilsētām un lauku 
apvidiem un reģionālo sadarbību, un kuru 
mērķis ir risināt apzinātās konkrētās 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz:

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kalnu apgabaliem, kā minēts 33. panta 
2. punktā;

(c) kalnu apgabaliem, kā minēts 33. panta 
2. punktā un apgabaliem, kuros ir 
ievērojami ar dabas apstākļiem saistīti 
ierobežojumi, kā minēts 33. panta 
4. punktā;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK 
veiktā programmas stratēģiskā vides 
novērtējuma rezultātus;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) saistībā ar vietējo attīstību — konkrētu 
aprakstu par koordinācijas mehānismiem 
starp vietējās attīstības stratēģijām, 
36. pantā minēto sadarbības pasākumu, 
21. pantā minēto pasākumu 
pamatpakalpojumu sniegšanai un ciematu 
atjaunošanai lauku apvidos un atbalstu ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām 

(f) saistībā ar vietējo attīstību — konkrētu 
aprakstu par koordinācijas mehānismiem 
starp vietējās attīstības stratēģijām, 36. 
pantā minēto sadarbības pasākumu, 21. 
pantā minēto pasākumu pamatpakalpojumu 
sniegšanai un ciematu atjaunošanai lauku 
apvidos, ietverot saikni starp pilsētām un 
lauku apvidiem un reģionālo sadarbību, 
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lauku apvidos saskaņā ar 20. pantā minēto 
pasākumu lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstībai lauku apvidos;

un atbalstu ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām lauku apvidos saskaņā ar 20. 
pantā minēto pasākumu lauku saimniecību 
un uzņēmējdarbības attīstībai lauku 
apvidos;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) ar uzraudzības un novērtēšanas 
prasībām saistīto vajadzību analīzi un 
novērtēšanas plānu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 49. pantā. 
Dalībvalstis nodrošina pietiekamus 
resursus un spēju veidošanas pasākumus, 
lai apmierinātu apzinātās vajadzības;

svītrots

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) informāciju par savstarpēju 
papildināmību ar pasākumiem, ko finansē 
ar citiem kopējās lauksaimniecības 
politikas instrumentiem, no kohēzijas 
politikas budžeta vai no EJZF;

(m) informāciju par savstarpēju 
papildināmību ar pasākumiem, ko finansē 
ar citiem kopējās lauksaimniecības 
politikas instrumentiem, un par 
mehānismiem, kas nodrošina saskaņotību 
ar citu VSS fondu atbalstītajiem 
pasākumiem;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – o, p apakšpunkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) izraudzītos partnerus, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 5. pantā, un 

(o) izraudzītos partnerus, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. [VSS/2012] 5. pantā,
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partneru apspriešanās rezultātus; darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus programmas sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā 
saskaņā ar Eiropas Rīcības kodeksu, kā 
noteikts Regulas (KNR) 5. pantā, partneru 
apspriešanās rezultātus un attiecīgā 
gadījumā 55. panta 3. punktā minētā 
valsts lauku tīkla rīcības plāna un 
struktūras galvenos elementus un 
noteikumus par tā pārvaldību, kas būtu tā 
ikgadējo rīcības plānu pamatā.

(p) attiecīgā gadījumā 55. panta 3. punktā 
minētā valsts lauku tīkla rīcības plāna un 
struktūras galvenos elementus un 
noteikumus par tā pārvaldību, kas būtu tā 
ikgadējo rīcības plānu pamatā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi

Zināšanu pārnese, ilgtspējīgas prakses 
apmaiņa un informācijas pasākumi

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu neattiecas 
uz sagatavošanas vai mācību kursiem, kas 
ir daļa no parastas izglītības programmas 
vai sistēmas vidējās vai augstākās izglītības 
līmenī.

Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu neattiecas 
uz sagatavošanas vai mācību kursiem, kas 
ir daļa no parastas izglītības programmas 
vai sistēmas vidējās vai augstākās izglītības 
līmenī, taču to var attiecināt uz kursiem, 
kurus organizē mūžizglītības sistēmas 
ietvaros vai saistībā ar pārkvalificēšanos 
un kurus organizējot ir ņemtas vērā lauku 
apvidos dzīvojošo vai strādājošo intereses .
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Pamatojums

Mūžizglītības sistēma ļauj īstenot pārkvalificēšanos un jaunu darbības jomu izstrādi.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūrām, kas piedāvā zināšanu pārneses 
un informācijas pakalpojumus, ir šā 
uzdevuma veikšanai piemērotas spējas 
personāla kvalifikācijas un regulāras 
apmācības ziņā.

Struktūrām un tīkliem, kas piedāvā 
zināšanu pārneses un informācijas 
pakalpojumus, ir šā uzdevuma veikšanai 
piemērotas spējas personāla kvalifikācijas 
un regulāras apmācības ziņā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecināmās izmaksas saskaņā ar šo 
pasākumu ir zināšanu pārneses vai 
informācijas pasākuma organizēšanas un 
īstenošanas izmaksas. Demonstrējumu 
projektiem paredzēts atbalsts var segt arī 
attiecīgās ieguldījumu izmaksas.
Attiecināmās izmaksas ir arī dalībnieku 
ceļa, uzturēšanās un dienas naudas 
izdevumi, kā arī lauksaimnieku 
aizvietošanas izmaksas.

4. Attiecināmās izmaksas saskaņā ar šo 
pasākumu ir zināšanu apmaiņas un
pārneses vai informācijas pasākuma 
organizēšanas un īstenošanas izmaksas.
Demonstrējumu projektiem paredzēts 
atbalsts var segt arī attiecīgās ieguldījumu 
izmaksas. Attiecināmās izmaksas ir arī 
dalībnieku ceļa, uzturēšanās un dienas 
naudas izdevumi, kā arī lauksaimnieku 
aizvietošanas izmaksas.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts - i daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īsas un vietējas pārtikas piegādes ķēdes, 
vai

Grozījums Nr. 44
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sekmē izaugsmes veicināšanu, darba 
vietu nodrošināšanu visā ražošanas ķēdē 
un lauksaimniecības uzņēmumu jaunu 
darbības nozaru rašanos, piemēram, 
tūrisma un sociālajā jomā;

Pamatojums

Ieguldījumiem būtu jāaptver arī lauku saimniecību paplašināšanās, lai aptvertu ar tūrismu 
saistītas darbības (piemēram, atvaļinājuma pavadīšana lauku saimniecībā), kā arī sociāli 
pasākumi („Green Care”).

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pensijas maksājumiem 
lauksaimniekiem, kuri galīgi nodod savu 
saimniecību citam lauksaimniekam.

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, kas ļauj priekšlaicīgi doties pensijā, būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – otrā 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 

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

mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, kas nenodarbojas ar 
lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu piešķir lauku apvidu 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, kas nenodarbojas ar 
lauksaimniecību, un lauksaimniekiem vai 
lauku mājsaimniecības locekļiem.

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu piešķir lauku apvidu 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, kas nenodarbojas ar 
lauksaimniecību, un lauksaimniekiem vai 
lauku mājsaimniecības locekļiem, kā arī 
citiem lauku apvidu iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 48

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, ņemot vērā saikni starp 
pilsētām un lauku apvidiem un ietverot 
ieguldījumus energoefektivitātes 
pasākumos un atjaunojamos 
energoresursos;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. un 3. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz maza mēroga infrastruktūru, kā 
definēts katras dalībvalsts programmā.
Tomēr lauku attīstības programmās var 

2. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas 
tikai uz maza mēroga infrastruktūru, kā 
definēts katras dalībvalsts programmā.
Tomēr lauku attīstības programmās var 
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paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru un 
atjaunojamās enerģijas jomā. Tādā 
gadījumā nosaka skaidrus kritērijus, kas 
nodrošina papildināmību ar atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

paredzēt īpašas atkāpes no šā noteikuma 
ieguldījumiem platjoslas sakaru un 
atjaunojamās enerģijas decentralizētas 
piegādes jomā. Tādā gadījumā nosaka 
skaidrus kritērijus, kas nodrošina 
papildināmību ar atbalstu, ko sniedz 
saskaņā ar citiem Savienības 
instrumentiem.

3. Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju, ja tāda izstrādāta.

Par 1. punktā minētiem ieguldījumiem ir 
tiesības pretendēt uz atbalstu, ja attiecīgās 
darbības tiek īstenotas saskaņā ar lauku 
apvidu pašvaldību un to 
pamatpakalpojumu attīstības plāniem, ja 
šādi plāni ir izstrādāti, un šie ieguldījumi ir 
saskanīgi ar jebkuru vietējās attīstības 
stratēģiju.

Grozījums Nr. 50

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.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas 
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vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz lauksaimniecības zemi. Ja tas ir 
pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt citiem 
zemes apsaimniekotājiem vai zemes 
apsaimniekotāju grupām.

vai vairākas agrovides un klimata saistības 
attiecībā uz lauksaimniecības vai 
lauksaimniecībā izmantojamu zemi, vai ir 
veikušas ieguldījumus pasākumos, ar ko 
pielāgojas klimata pārmaiņām. Ja tas ir 
pienācīgi pamatots ar vides mērķu 
sasniegšanas vajadzībām, agrovides un 
klimata maksājumus drīkst piešķirt
lauksaimnieku grupām.

Pamatojums

Šā pasākuma mērķgrupa galvenokārt ir lauksaimnieki. Jāņem vērā jau esošās programmas 
un pasākumi.

Grozījums Nr. 52

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, 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.

Pamatojums

Agrovide un pasākumi klimata jomā būtu jāatzīst tiešo maksājumu vajadzībām, nepalielinot 
pamatprasības tiešo maksājumu saņemšanai par videi draudzīgiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts
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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, 
maksimālais līmenis ir 30 %. Atbalstu no 
ELFLA var izmantot pasākumiem, kas 
paredzēti Regulas (ES) Nr. DZ/2012 
2. nodaļas III sadaļā.

Pamatojums

Sertificētiem agrovides un klimata pasākumiem būtu automātiski jāatbilst prasībām par 
"dabas paketi" ("greening"). Tālab viss pasākums kopumā būtu jāuzskata par ekoloģizāciju, 
un tos varētu atbalstīt abu pīlāru ietvaros.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
aprēķina, salīdzinot ar apgabaliem, kurus 
neietekmē dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un ņemot vērā maksājumus 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. DP/2012 
III sadaļas 3. nodaļai. Maksājumi tiek 
pienācīgi diferencēti, ņemot vērā:
– situāciju un konkrētajam reģionam 
raksturīgos attīstības mērķus,
– jebkāda pastāvīga, dabas radīta kavēkļa, 
kas ietekmē lauksaimniecību, smagumu,
– ražošanas veids un attiecīgā gadījumā 
saimniecības ekonomiskā struktūra.
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Pamatojums

Lauku saimniecībām ar dažādiem ražošanas veidiem un dažādās ražošanas jomās ir 
atšķirīgas izmaksas, un tas ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) sadarbību starp lauksaimniekiem un 
lauku uzņēmumiem, īpaši pievēršoties 
mazajiem lauksaimniekiem, 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, kā arī starp dažādiem 
dalībniekiem vietējās un reģionālajās
pārtikas ķēdēs, mežsaimniecības nozarē un 
starp citiem dalībniekiem, kas palīdz 
sasniegt lauku attīstības politikas mērķus 
un prioritātes, ieskaitot starpnozaru 
organizācijas;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atbalstu var arī izmantot, lai segtu 
informēšanas un noieta veicināšanas 
darbību izmaksas produktiem, kas atbilst 
1. punktā minētajām kvalitātes shēmām;
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Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) ar lauku tūrismu saistītu tūrisma 
pakalpojumu izstrāde un/vai 
popularizēšana;

Pamatojums

Uz lauksaimniecību balstītu tūrisma pakalpojumu izstrādei un to popularizēšanai ir ārkārtīgi 
liela nozīme lauku apvidos, jo šī ekonomikas nozare daudzos reģionos ir cieši sasaistīta ar 
lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) tādu projektu izstrādi, kuri ir saistīti 
ar sociālo lauksaimniecību (piemēram, 
„Green Care”).

Pamatojums

Sociālās lauksaimniecības projektu izstrāde pēc ES projekta „Green Care” parauga, no 
vienas puses, ir svarīga lauku apgabalos, bet, no otras puses, ir arī jauna ekonomikas nozare 
lauku saimniecībām.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Papildus Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
30. pantā minētajiem uzdevumiem vietējās 
rīcības grupas var veikt arī:



AD\913615LV.doc 31/39 PE492.639v02-00

LV

iestāde un/vai maksājumu aģentūra.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt papildu uzdevumus, kurus tām 
uzticējusi pārvaldes iestāde un/vai 
maksājumu aģentūra, vai

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) īstenojot vietējo attīstības stratēģiju, 
vienas pašas vai sadarbībā ar partneriem 
veikt darbības, kurām ir plaša teritoriālā 
dimensija, proti, tā saucamos vispārējos 
projektus.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 63

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

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

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

Pamatojums

Ņemot vēra būtiskās problēmas kredītu saņemšanā, ar kurām saskaras vietējās rīcības 
grupas, mēs ierosinām palielināt avansa maksājumus līdz 80 %.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) darbībām, kas veicina vietējo 
iedzīvotāju līdzdalību uzlabotas 
medicīniskās aprūpes, izglītības un 
kultūras pasākumu plānošanā un 
īstenošanā un citās vietējas nozīmes 
sabiedrisko pakalpojumu jomās;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) sagatavošanās atbalstu, kas minēts 
b) apakšpunktā, var izmaksāt kā 100 % 
avansu subsīdiju veidā, ja šāda iespēja ir 
paredzēta pašā programmā.

Pamatojums

Tiek ierosināts papildu apakšpunkts, ar kuru ievieš noteikumus, kas padara iespējamu avansu 
izmaksāšanu 100 % apmērā, īstenojot vispārējos projektus. Tie būtu projekti, kuros 
nepastarpināti ir iesaistīti partneri, kas finansiālā stāvokļa dēļ nevar katrs atsevišķi pieprasīt 
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atbalstu. Vietējās rīcības grupas vispārējo projektu ietvaros var pārskaitīt šiem partneriem 
naudu avansa veidā.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu izveido 
EIP tīklu, lai atbalstītu 61. pantā minēto 
EIP lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai. Tas dod iespēju veidot darba 
grupu, konsultāciju dienestu un pētnieku 
sadarbības tīklus.

1. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu izveido 
EIP tīklu, lai atbalstītu 61. pantā minēto 
EIP lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai. Tas dod iespēju veidot darba 
grupu, konsultāciju dienestu, nevalstisku 
organizāciju un pētnieku sadarbības tīklus.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicina resursefektīvu, ražīgu, zemu 
emisiju, klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
resursiem, no kuriem atkarīga 
lauksaimniecība;

(a) veicina resursefektīvu un 
energoefektīvu, ražīgu, zemu emisiju, 
klimatam labvēlīgu un noturīgu 
lauksaimniecības nozari, kuras darbs rit 
harmonijā ar svarīgākajiem dabas 
resursiem, no kuriem atkarīga 
lauksaimniecība;

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veido saikni starp progresīvā pētniecībā 
radītām zināšanām un tehnoloģiju un 
lauksaimniekiem, uzņēmumiem un 
konsultāciju dienestiem.

(d) veido saikni starp progresīvā pētniecībā 
radītām zināšanām, vietējo kompetenci,
tehnoloģiju un lauksaimniekiem, lauku 
iedzīvotāju kopienām, uzņēmumiem un 
konsultāciju dienestiem.
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Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) informējot zinātnieku aprindas par
lauksaimniecības prakses pētniecības 
vajadzībām.

(c) informējot zinātnieku aprindas par 
pētniecības vajadzībām lauksaimnieku un 
lauku iedzīvotāju kopienu skatījumā.

Grozījums Nr. 70

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.

Pamatojums

Izpildes rezerve, kas minēta Regulas (ES) Nr. [VSS/2012] 18. pantā, tiek atcelta.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no šā panta 3. punkta b) 
apakšpunkta pirmās daļas, dalībvalstis var 
palielināt ELFLA maksimālo ieguldījumu 
šīs regulas 21. un 31. pantā minētajiem 
pasākumiem Regulas (KNR) 82. panta 
2. punktā definētajos pārejas reģionos 
īstenoto programmu ietvaros, lai 
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nodrošinātu saskaņotību ar citu VSS 
fondu līdzfinansējuma likmju līmeni šai 
reģionu kategorijai, jo īpaši no dažādiem 
fondiem finansētās programmās.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
65. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izdevumus, ko līdzfinansē ELFLA, 
nelīdzfinansē ar struktūrfondu, Kohēzijas 
fonda vai cita Savienības finansēšanas 
instrumenta ieguldījumu.

6. Konkrēta pasākuma vai tā daļas
izdevumus, ko līdzfinansē ELFLA, 
nelīdzfinansē ar struktūrfondu, Kohēzijas 
fonda vai cita Savienības finansēšanas 
instrumenta ieguldījumu. Tas neierobežo 
un netraucē īstenot tādu plānošanas 
pieeju, kurā tiek apvienots dažādu VSS 
fondu sniegtais atbalsts, kas var būt 
nepieciešams Regulas (ES) Nr. 
[VSS/2012] 9. pantā noteikto tematisko 
mērķu sasniegšanai saskaņotā un 
integrētā veidā.

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Trīspusējās sarunās par budžetu, kas tagad ir noslēgušās, jau ir panākta vienošanās, ka valsts 
ieguldījumu attiecināmos publiskajos izdevumos var aizstāt ar privātiem ieguldījumiem. Tas 
īpaši nepieciešams pašlaik, kad dalībvalstis cenšas īstenot taupības pasākumus, lai ar 
privātiem ieguldījumiem varētu novērst problēmas, kas saistītas ar pienācīga dalībvalstu 
līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 74
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Regulas priekšlikums
65. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Attiecībā uz līdzekļiem, kas pārvietoti 
uz ELFLA, piemērojot 7. panta 2. punktu 
Regulā (ES) Nr. DP/2012 , ir spēkā 
vienota ieguldījumu likme atbilstoši 
3. punktam.

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību, finanšu līdzekļiem, kuri tiek pārvietoti uz ELFLA elastīguma 
ietvaros tiek piemērota tāda pati ieguldījumu likme, kā pārējiem ELFLA pasākumiem.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās īsteno reģionālas 
programmas, var izveidot valsts 
uzraudzības komiteju, lai koordinētu šo
programmu īstenošanu saistībā ar valsts 
regulējumu un finanšu resursu apguvi.

Dalībvalstis, kurās īsteno reģionālas 
programmas, var izveidot valsts vai 
reģionālās uzraudzības komitejas. Valsts 
uzraudzības komitejas koordinē reģionālo
programmu īstenošanu saistībā ar valsts 
regulējumu.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārbauda pasākumus un iznākumus, 
kas saistīti ar programmas novērtēšanas 
plānu;

(b) pārbauda vadošās iestādes iesniegto
novērtēšanas plānu un tā īstenošanas 
rezultātus;

Grozījums Nr. 77

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

1. Līdz 2016. gada 31. maijam un katru 
nākamo gadu, ieskaitot 2023. gadu, līdz
31. maijam dalībvalsts iesniedz Komisijai 
gada īstenošanas ziņojumu par lauku 
attīstības programmas īstenošanu 
iepriekšējā kalendārajā gadā. 2016. gadā 
iesniegtais ziņojums aptver 2014. un 
2015. kalendāro gadu.

1. Līdz 2022. gada 30. jūnijam un katru 
nākamo gadu, ieskaitot 2023. gadu, līdz
30. jūnijam dalībvalsts iesniedz Komisijai 
gada īstenošanas ziņojumu par lauku 
attīstības programmas īstenošanu 
iepriekšējā kalendārajā gadā. Galīgo 
ziņojumu dalībvalstis iesniedz līdz 
2023. gada 31. decembrim. 2016. gadā 
iesniegtais ziņojums aptver 2014. un 
2015. kalendāro gadu.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis 2023. gadā sagatavo ex post 
novērtējuma ziņojumu par katru lauku 
attīstības programmu. Šo ziņojumu
iesniedz Komisijai vēlākais līdz 2023. gada 
31. decembrim.

Dalībvalstis 2023. gadā sagatavo ex post 
novērtējuma ziņojumu par katru lauku 
attīstības programmu. Šo ziņojumu pabeidz
vēlākais līdz 2023. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lauku attīstības programmā paredzēti 
instrumenti, kuri satur valsts atbalsta 
elementus, par tiem atsevišķi nav 
jāpaziņo.

Pamatojums

Es pieprasu ES tiesību aktu grozīšanu, lai izvairītos no tā, ka attiecībā uz konkrētiem atbalsta 
instrumentiem tiek piemērota īpaša apstiprināšanas procedūra, kura ir saistīta ar to 
atbilstīgumu konkurences politikai.
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