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Grozījums Nr. 1
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka, tā kā Eiropas Savienībā un 
pasaulē aizvien lielākas bažas rada 
uzturdrošība, globalizācija un pārtikas 
cenu pieaugums, Eiropai un tās reģioniem
ir nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu samērīgu un ilgtspējīgu attīstību 
un uzlabotu konkurētspēju starptautiskajā 
tirgū, būtu lielākā mērā orientēta uz tirgu, 
tomēr aizsargātu arī Eiropas Savienības 
lauksaimnieciskās ražošanas nozari, un 
ņemtu vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības un 
lauksaimniecības zemju saglabāšanu, 
pienācīgu ūdens un mežu apsaimniekošanu 
un ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz 
izglītību un zināšanām, kā arī veicinātu 
kohēziju; uzskata arī, ka jāveido 
ilgtspējīgāka, samērīgāka, mērķtiecīgāka 
un efektīvāka KLP, lai labāk nodrošinātu
Eiropas Savienības iedzīvotāju vajadzības 
un attaisnotu cerības;

Or. lt

Grozījums Nr. 2
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
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lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju, turklāt kohēzijas 
politika, galvenokārt izmantojot Eiropas 
Savienības fondu kopīgu stratēģisko 
satvaru, ciešāk jāsaskaņo un jāsaista ar
kopējo lauksaimniecības politiku;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, un 
ņemtu vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, atbalstu dažādiem nelieliem
bioloģiskās lauksaimniecības 
uzņēmumiem, dzīvnieku labturību, 
ilgtspējīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un sabiedrībā 
popularizētu lauksaimniecības nozares 
profesijas, kā arī veicinātu kohēziju;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu, 
lauksaimniekiem nodrošinātu atbilstīgus 
ienākumus un patērētājiem —
augstvērtīgus pārtikas produktus un 
ņemtu vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem, 
galvenokārt tās attālākajiem reģioniem, ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, klimata aizsardzību,
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 
pienācīgu ūdens un mežu apsaimniekošanu 
un ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz 
izglītību un zināšanām, kā arī veicinātu 
kohēziju un iedzīvotāju izpratni par KLP 
tēriņiem un nodrošinātu to pārredzamību;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu uz nākotni orientētu lauku 
attīstību un ņemtu vērā sabiedrisko 
labumu, galvenokārt saistībā ar 
uzturdrošību, pārtikas produktu kvalitāti,
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 
resursus taupošu ūdens, lauksaimniecības 
zemju un mežu apsaimniekošanu un 
ilgtspējīgu attīstību, kas balstīta uz izglītību 
un zināšanām, kā arī veicinātu kohēziju;

Or. de



AM\862069LV.doc 7/44 PE462.564v01-00

LV

Grozījums Nr. 8
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību, zināšanām un
inovācijām, kā arī veicinātu kohēziju un, 
atbalstot visu ES reģionu 
lauksaimniecību, nodrošinātu līdzsvarotu 
teritoriālo attīstību;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju;

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir 
nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura 
veicinātu attīstību un uzlabotu 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu 
lielākā mērā orientēta uz tirgu un ņemtu 
vērā sabiedrisko labumu, tostarp 
uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu 
apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, 
kas balstīta uz izglītību un zināšanām, kā 
arī veicinātu kohēziju; uzsver, ka 
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jālīdzsvaro noteikumi vides un lauku 
attīstības jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka vienam no svarīgākajiem 
KLP reformas elementiem būtu jābūt tās 
vienkāršošanai, tomēr šī vienkāršošana 
nekādā gadījumā nedrīkst mazināt KLP 
efektivitāti; jo tikai tā iespējams gan 
precīzāk saskaņot abu pīlāru uzdevumus, 
gan panākt lauksaimniekiem un visiem 
iedzīvotājiem saprotamāku KLP ;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē atzinumu, ka lauku 
attīstības veicināšanas pasākumi 
nenozīmē tikai nozares izaugsmi, bet gan 
lauku reģionu vispārēju izaugsmi 
ekonomiskā, sociālā un infrastruktūras 
ziņā;

Or. de
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Grozījums Nr. 12
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka arī turpmāk KLP 
jāatbalsta un jāpiemēro, ņemot vērā šo 
reģionu raksturīgākās iezīmes atbilstīgi 
Līgumiem un šobrīd spēkā esošo tiesību 
aktu noteikumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka kohēzijas politika un 
jauna un spēcīga KLP palīdzēs īstenot
lauku reģionu ekonomisko potenciālu un 
radīt stabilas darba vietas, tādējādi 
nodrošinot šo reģionu ilgtspējīgu 
attīstību;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka, ņemot vērā KLP izvirzītos 
jaunos uzdevumus un vajadzību īstenot 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, kā arī 
vienošanās ar jaunajām dalībvalstīm, arī 
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nākamajā finanšu plānošanas periodā 
Kopienas budžets KLP jāparedz tādā 
apmērā, kas nodrošinātu šo uzdevumu 
izpildi;

Or. pl

Grozījums Nr. 15
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka lauku attīstībai paredzēto 
atbalsta līdzekļu sadales koordinēšanai
labāk piemērota ir reģionu politika; 
aicina ieviest vietējo pakalpojumu, tirgu 
un nodarbinātības attīstības integrētu 
stratēģiju; tādēļ aicina iesaistīt vietējos 
dalībniekus, pastiprināt partnerību un 
nostiprināt daudzlīmeņu pārvaldību; ir 
pārliecināts, ka tādējādi varētu arī panākt 
vienkāršošanu un mazināt administratīvo 
slogu;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka, lai panāktu tādu 
ražošanas sistēmu, ražošanas nozaru un 
reģionu ilgtspēju, kurus visvairāk ietekmē 
strukturālie trūkumi un/vai tirgus un 
politikas attīstības tendences, tiešo
maksājumu piemērošanas jomā 
dalībvalstīm noteikti jāatstāj zināma 
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rīcības brīvība;

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c tāpat uzskata, ka kopējā 
lauksaimniecības politika un kohēzijas 
politika arī pēc 2013. gada, cita starpā —
veidojot budžetu, arī turpmāk uzskatāma 
par vienu no ES svarīgākajām politikas 
jomām;

Or. pl

Grozījums Nr. 18
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atzīst, ka efektīvs vietējo un reģionālo
pašvaldību darbs, izmantojot LEADER 
pieeju, garantē veiksmīgu vietējās civilās 
sabiedrības iesaistīšanu; norāda, ka visu 
Eiropas Savienības dalībvalstu vietējais 
līmenis ir pirmais valsts līmenis, pie kā 
vēršas iedzīvotāji, tāpēc šajā līmenī ir 
vajadzīgi lauku attīstības pasākumi, kas 
nostiprina pilsētu un pašvaldību, kā arī 
kompetento reģionālo iestāžu spēju uz 
vietas veidot vietējo un reģionālo attīstību;

Or. de
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Grozījums Nr. 19
Heide Rühle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības 
nozares ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
uzturdrošību un vides drošību Eiropas 
Savienībā, tādējādi panākot citu politikas 
nostādņu un stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 20
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, nodarbinātības veicināšanu, 
pienācīgus saimniecību ienākumus un ES 
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī uzturdrošību un vides 
drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
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sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu; uzskata, ka instrumentu izvēlei 
jābūt elastīgai un taisnīgai, ņemot vērā arī 
dalībvalstu vai reģionu dažādos
lauksaimniecības uzņēmumu veidus un 
ģeogrāfiskos apstākļus;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Riikka Manner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu reģionu konkurētspēju, īpaši 
mazapdzīvotu lauksaimniecības reģionu
dzīvotspēju, ekonomisko stabilitāti, 
pienācīgus saimniecību ienākumus un ES 
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī uzturdrošību un vides 
drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu arī 
lauku reģionos;

Or. fi
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Grozījums Nr. 22
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai, piešķirot 
atbalstu tiešā atbalsta sistēmā, nodrošinātu 
lielāku dalībvalstu un lauksaimnieku
vienlīdzību visā ES, turklāt jāatsakās no 
tradicionālajiem un līdz šim 
izmantotajiem šā finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
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„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu; uzsver, ka ir svarīgi finansējuma 
piešķiršanas sistēmu un tiešo maksājumu 
piešķiršanas kritērijus pielāgot
lauksaimnieku vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
saskaņota, līdzsvarota un atbilstīga tiešā 
atbalsta sniegšanu visā ES, lai mazinātu 
jauno un veco ES dalībvalstu atšķirības
un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem nelietderīgajiem
finansējuma piešķiršanas kritērijiem 
saskaņā ar tiešo maksājumu shēmu;

Or. lt
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Grozījums Nr. 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzskata, ka tiešo maksājumu shēma 
vajadzīga, lai arī turpmāk nodrošinātu 
konkurētspēju, ekonomisko stabilitāti, 
pienācīgus un samērīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, uzturdrošību un vides 
drošību Eiropas Savienībā, kā arī ES spēju 
risināt klimata pārmaiņu izvirzītos 
uzdevumus, tādējādi panākot citu politikas 
nostādņu un stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi,
pārredzami un vienkāršoti kritēriji, lai 
nodrošinātu piemērota līmeņa tiešā atbalsta 
sniegšanu visā ES un ļautu atteikties no 
līdz šim izmantotajiem finansējuma 
piešķiršanas kritērijiem saskaņā ar tiešo 
maksājumu shēmu;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
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„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā piekrīt Komisijas ierosinājumam, 
ka, lai sadalītu KLP finansējumu 
dalībvalstīm, jāizmanto pragmatiska 
pieeja, kas novērstu nopietnus 
traucējumus un kas nodrošinātu piemērota 
līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzsver, ka līdz 2020. gadam, bet ne 
ilgāk, būtu jāturpina tiešo maksājumu 
shēma, lai arī turpmāk nodrošinātu 
konkurētspēju, ekonomisko stabilitāti, 
pienācīgus saimniecību ienākumus un ES 
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī uzturdrošību un vides 
drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Alain Cadec

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus, ko neietekmētu lielas un 
krasas cenu svārstības, un ES 
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī uzturdrošību un vides 
drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
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stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un pēc pietiekami ilga pārejas 
perioda ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma sadales
aprēķināšanas kritērijiem saskaņā ar tiešo 
maksājumu shēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Sophie Auconie

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu 
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim 
izmantotajiem finansējuma piešķiršanas 
kritērijiem saskaņā ar tiešo maksājumu 
shēmu;

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo 
maksājumu shēma, lai arī turpmāk 
nodrošinātu konkurētspēju, ekonomisko 
stabilitāti, pienācīgus saimniecību 
ienākumus un ES lauksaimniecības nozares 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un 
vides drošību Eiropas Savienībā, tādējādi 
panākot citu politikas nostādņu un 
stratēģiju, tostarp stratēģijas 
„Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā objektīvi 
un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu
piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim
izmantotajiem tradicionālajiem
finansējuma piešķiršanas kritērijiem 
saskaņā ar tiešo maksājumu shēmu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 31
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka tiešo maksājumu radītie
iekšējā tirgus konkurences noteikumu 
kropļojumi noteikti jāsamazina līdz 
maksimālajam iespējamajam līmenim, 
proti, ne tikai ar iespējami plašāku tiešos 
maksājumu atsaisti no ražošanas apjoma, 
bet arī, izlīdzinot ES reģionu un 
dalībvalstu atšķirības, jo īpaši reģionos, 
kuros ir līdzīgas vai vienādas ražošanas
nozares;

Or. pl

Grozījums Nr. 32
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, lai KLP pildītu savu īpašo 
uzdevumu — apmierinātu 
pamatvajadzības, jāpievērš uzmanība
tirgus regulējumam un risku un krīžu 
pārvarēšanas mehānismam, iekļaujot 
apdrošināšanu, lai varētu izveidot 
drošības tīklu lauksaimniecības produktu 
ražotājiem un patērētājiem; uzskata, ka 
tāpat jānodrošina lielāka vienlīdzība 
pārtikas apgādes ķēdes pievienotās 
vērtības sadalē, kā arī Eiropas un trešo 
valstu ražotājiem jāievieš vienlīdzīgi 
noteikumi attiecībā uz patēriņam ES 
paredzētiem lauksaimniecības 
produktiem;

Or. pt
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Grozījums Nr. 33
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, ņemot vērā 
lauksaimniecības nozarē strādājošo
sieviešu skaita palielināšanos, apmēram 3 
no 10 uzņēmumiem vada sievietes, un 
ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas 
nenovēršamo daudzfunkcionalitāti —
turpmāk būs jāražo ne vien pārtikas 
produkti, bet arī jāvelta uzmanība ainavas 
kopšanai, pakalpojumu sniegšanai un 
izglītībai —, nekavējoties vajadzīgi 
pasākumi, kas atvieglotu kredītu 
saņemšanu, integrētu ieņēmumus un arī 
lauksaimniecībā ieviestu sociālās 
nodrošināšanas jomas pasākumus 
(piemēram, pašvaldības uzņēmumi, 
atvaļinājums laukos u. c.);

Or. en

Grozījums Nr. 34
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē to, ka aizvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta noteiktiem
reģioniem un apgabaliem, kuros sociālais 
un ekoloģiskais līdzsvars tieši atkarīgs no
lauksaimnieciskās darbības metodēm; 
tāpēc uzskata, ka jāsaglabā un jāstiprina 
šiem reģioniem paredzētie instrumenti;

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka tiešie maksājumi turpmāk 
būtu jāsaglabā tikai līdz brīdim, kamēr 
tirgū izveidosies tādi apstākļi, kad
lauksaimnieki tikai no tirdzniecības varēs 
gūt izdzīvošanai pieņemamus ienākumus, 
un ka šim mērķim ilgtermiņā jākļūst par 
KLP tiešo maksājumu sistēmas galīgo 
mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka dalībvalstīm jābūt iespējai
piešķirt tiešos maksājumus atkarībā no 
lauksaimniecības uzņēmuma lieluma vai 
noteikt vienam lauksaimniecības 
uzņēmumam izmaksājamo summu, kā arī 
iespējai šo summu samazināt atkarībā no 
ražošanas apjoma radītajām
priekšrocībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 37
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka jāņem vērā faktiskā
situācija piena un piena produktu 
ražošanas nozarēs un jāpārskata lēmums
par piena kvotu sistēmas atcelšanu 
2015. gadā;

Or. pt

Grozījums Nr. 38
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka ne vien pārtikas
produktiem, bet arī citiem produktiem, ko 
ES ieved no trešām valstīm, jāatbilst 
Eiropas kvalitātes standartiem; turklāt 
norāda, ka lauksaimniecības nozares 
īpatnības, proti, ražošanas atkarība ne 
vien no klimatiskajiem apstākļiem, bet arī 
no aktuālajām finanšu tirgu attīstības
tendencēm, radījušas vajadzību stingrāk 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu 
tirgus, turklāt, lai saglabātu līdzsvaru,
pārprodukcijas gados īpaši jānodrošina
iejaukšanās iespēja labības tirgū, kas cita 
starpā ietekmē cūkgaļas un mājputnu 
gaļas tirgus;

Or. pl

Grozījums Nr. 39
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

3. uzsver, ka jāturpina vienkāršot KLP 
īstenošanas procedūras, jāpastiprina 
uzraudzības prasības un jāatvieglina
maksājumu saņēmēju administratīvais 
slogs, un uzskata, ka kopējā 
lauksaimniecības politikā jāpievērš lielāka 
uzmanība nelielu ģimenes saimniecību 
potenciālam, problēmām un vajadzībām; 
uzsver, ka ir jāpanāk šādu saimniecību 
ienākumu daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību, kā arī uzņēmumu, 
kas atrodas reģionos ar īpašiem 
apstākļiem, piemēram, attālākos reģionos, 
potenciālam, problēmām un vajadzībām; 
uzsver, ka ir jāpanāk šādu saimniecību 
ienākumu daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

3. uzsver, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām, kā arī 
labākajiem līdzekļiem šādu uzņēmumu 
dibināšanas un vadības veicināšanai; 
uzsver, ka ir jāpanāk šādu saimniecību 
ienākumu daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos, tādējādi 
novēršot iedzīvotāju aizplūšanu no 
laukiem un šajos reģionos uzlabojot 
dzīves kvalitāti;

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos; secina, 
ka vairākums ES iedzīvotāju dzīvo 
pilsētās, un uzskata, ka KLP varētu 
pievērst uzmanību pārdomātai 
lauksaimniecības attīstībai pilsētās, jo 
īpaši pamestu ražošanas vietu 
atdzīvināšanai;

Or. xm
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Grozījums Nr. 43
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos;

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības 
politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu 
ģimenes saimniecību potenciālam, 
problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir 
jāpanāk šādu saimniecību ienākumu 
daudzveidība, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un jārada 
jaunas darba vietas lauku apvidos; uzskata, 
ka jārada vienkāršoti īpaši noteikumi 
mazajiem lauksaimniekiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 44
Heide Rühle

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka demogrāfiskās problēmas 
ļoti nopietni ietekmē lauku reģionus; šajā 
saistībā uzskata, ka ir svarīgi mainīt
demogrāfisko situāciju un palielināt 
lauku pievilcību jauniešu vidū; uzsver, ka, 
lai veicinātu labu ekonomisku un sociālu
līdzdalību, jānodrošina piekļuve 
inovatīviem pakalpojumiem un 
infrastruktūrām, turklāt, lai nodrošinātu 
līdzsvarotu attīstību, lauku reģioniem 
jākļūst par pilsētu un lauku savstarpējās 
saiknes sastāvdaļu;

Or. de
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Grozījums Nr. 45
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a tā kā lauku attīstība kā horizontāls
jautājums ir neatņemama KLP daļa un tā 
kā jaunajās programmās vēl vairāk 
uzmanības jāpievērš lauku attīstības un 
lauksaimnieku prioritāro mērķu 
sasniegšanai (nodarbinātība, agrovide, 
ūdens resursi, klimata pārmaiņas, 
inovācijas un izglītība);

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzlabot vietējos un reģionālos
lauksaimnieku atbalsta un konsultāciju 
dienestus, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
labāk noteikt prioritātes un novērtēt savu 
lauksaimniecisko darbību veiktspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina izveidot spēcīgu, labi aprīkotu 
kopējās lauksaimniecības politikas otro 
pīlāru, kas atbildīs lauku attīstības jomas 
pašreizējām vajadzībām; uzsver otrā 
pīlāra horizontālo nozīmi, ņemot vērā tā 
radītos vides, modernizācijas un 
strukturālos uzlabojumus 
lauksaimniecībā, līdzsvarotas teritoriālās
attīstības un politisko mērķu sasniegšanas 
nodrošināšanā kā lauku iedzīvotājiem, tā
arī lauksaimniekiem; tāpēc aicina otrā 
pīlāra pasākumus labāk pielāgot 
paredzēto mērķu sasniegšanai, lai 
palielinātu izaugsmes, nodarbinātības 
veicināšanas un klimata pasākumu un 
lauku reģionu izaugsmes pasākumu 
efektivitāti; uzskata, ka šajā nolūkā īpaša 
uzmanība jāpievērš jauno lauksaimnieku 
atbalsta pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atzinīgi vērtē otrā pīlāra ieguldījumu 
partnerības principa īstenošanā un aicina 
dalībvalstis vairāk uzmanības pievērst šim 
principam un tā plašākai piemērošanai, 
ieviešot mērķtiecīgus pasākumus saskaņā 
ar otro pīlāru;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d uzsver, ka ir svarīgi atvieglot 
administratīvo slogu un saskaņot ES 
fondu administratīvos un īstenošanas 
noteikumus (piemēram, PVN izņēmumi); 
aicina atvieglot un pārskatīt otrā pīlāra 
savstarpējās atbilstības noteikumus, 
uzskata, ka jāvienkāršo pašreizējā 
kritēriju sistēma, un kritiski vērtē 
kvantitatīvo mērķu ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas 
un kultūras īpatnības, piemēram, 
kulināro mantojumu reģionālo produktu 
veidā;

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas un 
kultūras vērtības; tāpēc norāda, ka KLP 
jāpalīdz veicināt reģionālo un vietējo 
produktu ražošana un darba vietu 
radīšana un saglabāšana laukos;

Or. de
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Grozījums Nr. 51
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi,
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā;

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā; 
aicina līdzsvarot Eiropas Savienības visu 
lauku reģionu attīstību, stiprinot vietējo 
iedzīvotāju nozīmi un uzlabojot vietējos 
apstākļus un saikni starp laukiem un 
pilsētām;

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
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panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā;

panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā; 
norāda, ka lauksaimniecība ir lauku 
ekonomikas pamats un ka 
lauksaimniekiem ir milzīga nozīme lauku 
ekonomikas dinamikas nodrošināšanā un 
lauku teritoriālajā plānošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Riikka Manner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā;

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības;

Or. fi
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Grozījums Nr. 54
Heide Rühle

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā;

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā; 
uzskata, ka jāstiprina vietējā ekonomika 
un decentralizēti patēriņa modeļi;

Or. de

Grozījums Nr. 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu 
potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas 
resursiem, kas piešķir šiem apgabaliem 
būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, 
ņemot vērā, ka šie apgabali ir pirmā un 
galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības 
panākšanai nepieciešamie pārtikas resursi, 
un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās 
izejvielas rūpniecībai un atjaunojamās 
enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, 
ekoloģiju, ainavu un tūrismu saistītas 
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nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā;

nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un 
kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā; 
uzskata, ka, ar KLP palīdzību atbalstot 
reģionālos kvalitātes marķējumus ne vien 
ES, bet arī trešās valstīs, varētu radīt 
priekšrocības vietējā un reģionālā līmenī;

Or. xm

Grozījums Nr. 56
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atbalsta plašāku pieeju lauku 
reģioniem,  jo, tā kā tur tiek ražotas 
preces un sniegti sabiedriskie 
pakalpojumi, daudziem ES iedzīvotājiem 
lauki ir vai varētu kļūt par interesantu
dzīves un darba vietu; tomēr šai attīstībai 
vajadzīgs atbilstīgs finansējums; tas pats 
attiecas arī uz nelabvēlīgiem reģioniem un 
kalnu apgabaliem;

Or. pl

Grozījums Nr. 57
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka lauku attīstības 
pasākumiem jābūt saistītiem un 
jāpapildina pirmā pīlāra atbalsta 
instrumenti, lai visā Eiropas Savienības 
teritorijā veicinātu daudzfunkcionālas, 
konkurētspējīgas un uz nākotni orientētas
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lauksaimniecības nozares attīstību; 
uzskata, ka lauku attīstības politikai, arī 
risinot uzdevumus uzturdrošības, vides, 
klimata pārmaiņu un nodarbinātības 
jomās, būtu jāatbalsta ne vien
lauksaimniecības nozares struktūru 
modernizācija un uzlabošana, bet arī 
inovācijas;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina KLP atbalstīt tikai tādus 
lauksaimnieciskās ražošanas veidus, 
kuros neizmanto ģenētiski modificētus
organismus (ĢMO), jo pretējā gadījumā
tās dalībvalstis, kas neatbalsta ĢMO 
izmantošanu, ar KLP līdzekļiem netieši 
atbalstītu to izmantošanu; turklāt secina, 
ka nevar neņemt vērā kaitējumu, ko ĢMO 
lietošana nodara cilvēkiem, dzīvniekiem 
un videi;

Or. de

Grozījums Nr. 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir svarīgi pievērst 
uzmanību divām īpaši svarīgām grupām 
— jauniešiem un sievietēm, lai šīm 
grupām nodrošinātu darba vietas laukos 
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un piedāvātu jaunas un alternatīvas 
ekonomiskās iespējas, tādējādi novēršot
iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem un 
panākot ilgstošu apdzīvotību laukos;

Or. es

Grozījums Nr. 60
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka lauku attīstībai jāveicina 
lauksaimniecības nozares inovācijas, 
sociālo un saimniecisko darbību 
dažādošana, darba vietu radīšana un 
jaunu cilvēku piesaiste lauku reģioniem;

Or. pt

Grozījums Nr. 61
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka jauniešu līdzdalībai lauku 
reģionu attīstībā ir būtiska nozīme; 
norāda, ka apvienojot turpmāko KLP ar 
citām politikas jomām, jāietver stimulu 
kopums, kas motivētu jauniešus kļūt par 
lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem vai 
augstvērtīgu pakalpojumu sniedzējiem 
lauksaimniecības uzņēmumiem, jo īpaši 
konsultāciju pakalpojumu un kredītu 
piešķiršanas jomās vai citās darbības 
jomās, kas veicina lauku reģionu attīstību 
un ekonomikas dažādošanu, kā arī 
sociālo dzīvotspēju;
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Or. pt

Grozījums Nr. 62
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, 
lauksaimniecības un lauku attīstības 
atšķirībām starp atsevišķām dalībvalstīm
un reģioniem; ņemot vērā joprojām 
pastāvošās atšķirības, uzskata, ka ir 
jāsaglabā spēkā esošie kritēriji un 
finansēšanas pasākumi lauku attīstībai, jo 
īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

5. vērš uzmanību uz to, ka dažām 
dalībvalstīm arī turpmāk būs vajadzīgs 
atbalsts, lai sasniegtu kopējo līmeni, un 
ka tādēļ KLP otrajam pīlāram jāpaliek 
pietiekami spēcīgam, turklāt jāievēro 
spēkā esošie finansējuma piešķiršanas
kritēriji, kuros ņemtas vērā katras 
dalībvalsts atšķirīgās iezīmes un kuri
veicina Eiropas integrācijas stiprināšanu, 
un ka otrā pīlāra uzdevumi stingrāk 
jāsaista ar jaunajiem uzdevumiem un 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem, tāpēc 
kohēzijas politikai būs vajadzīgs atbilstīgs 
atbalsts lauku reģioniem, šajā nolūkā būs 
vajadzīga atbilstoša koordinēšana un 
uzdevumu sadale starp kopējo 
lauksaimniecības politiku un reģionu 
politiku.

Or. pl

Grozījums Nr. 63
Heide Rühle

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, 
lauksaimniecības un lauku attīstības
atšķirībām starp atsevišķām dalībvalstīm 

5. uzskata, ka lauku attīstības politikas 
priekšrocības rada tas, ka — atšķirībā no 
reģionu politikas — tā nav piesaistīta 
reģioniem, tāpēc tā ir piemērota, lai visā 
Eiropas teritorijā kļūtu par spēcīgu un 
redzamu Eiropas mērķu īstenošanas 
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un reģioniem; ņemot vērā joprojām 
pastāvošās atšķirības, uzskata, ka ir 
jāsaglabā spēkā esošie kritēriji un 
finansēšanas pasākumi lauku attīstībai, jo 
īpaši ņemot vērā otrā pīlāra
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

instrumentu; uzskata, ka ir 
priekšnoteikumi konkrētu ERAF un 
ELFLA noteikumu vienādošanai, lai 
saņēmējiem nevajadzīgi nedubultotu 
administratīvo slogu un neradītu 
nevajadzīgus piekļuves šķēršļus.

Or. de

Grozījums Nr. 64
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; atzinīgi vērtē to, ka 
ES līmenī panākta ES fondu labāka 
koordinēšana; un aicina šo koordinēšanu 
attiecīgi parādīt ES finanšu līdzekļu 
izlietošanas mehānismos, proti, finansējot 
otrā pīlāra lauku attīstības pasākumus; 
tāpēc ierosina, ka fondiem, kas atbalsta 
kopējo lauksaimniecības politiku, jākļūst 
par kopējā stratēģiskā satvara daļu, jo 
tikai mērķtiecīgs ES publiskais 
finansējums un Eiropas politikas jomu 
saskaņošana panāks vēlamo rezultātu
attiecīgajās vietās.
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Seán Kelly

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai; norāda, ka šajā nolūkā būs 
vajadzīga atbilstoša koordinēšana un 
uzdevumu sadale starp kopējo 
lauksaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
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kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku, turklāt īpaši jākoordinē
teritoriālās kohēzijas īstenošana.

Or. es

Grozījums Nr. 67
Riikka Manner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
kā arī dabas apstākļu radītas ekonomiskās 
atšķirības un ierobežojumus, uzskata, ka ir 
jāsaglabā spēkā esošie kritēriji un 
finansēšanas pasākumi lauku attīstībai, jo 
īpaši ņemot vērā otrā pīlāra paplašināšanos, 
lai ievērotu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus; norāda, ka šajā nolūkā būs 
vajadzīga atbilstoša koordinēšana un 
uzdevumu sadale starp kopējo 
lauksaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku.

Or. fi
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Grozījums Nr. 68
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga kohēzijas kritērija
saglabāšana un koordinēšanas un 
uzdevumu sadales starp kopējo 
lauksaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Sophie Auconie

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie 
noteikumi par otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanu tika pieņemti, pamatojoties uz 
kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības 
un lauku attīstības atšķirībām starp 
atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; 
ņemot vērā joprojām pastāvošās atšķirības, 
uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie 
kritēriji un finansēšanas pasākumi lauku 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra 
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paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga atbilstoša
koordinēšana un uzdevumu sadale starp 
kopējo lauksaimniecības politiku un 
kohēzijas politiku.

paplašināšanos, lai ievērotu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā 
nolūkā būs vajadzīga stingra koordinēšana 
un atbilstīga uzdevumu sadale starp kopējo 
lauksaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a secina, ka, piešķirot finansējumu otrā 
pīlāra pasākumiem, jāizvairās no krasām 
pārmaiņām, jo dalībvalstis sagaida 
finanšu plānošanas nepārtrauktību un 
drošību, un tāpēc atbalsta pragmatisku 
pieeju, proti, pašreizējo finansējuma 
piešķiršanas kritēriju saglabāšanu otrā 
pīlāra ietvaros; turklāt secina, ka otrajā 
pīlārā paredzētie vides pasākumi jāsamēro 
ar lauku attīstības pasākumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 71
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka lauksaimnieciskā darbība 
veicina ne vien lauku reģionu ekonomisko 
un sociālo attīstību, bet arī atdzīvina šos 
reģionus; ierosina izveidot vietējos un 
reģionālos Eiropas lauksaimnieku 
konsultāciju un atbalsta dienestus, lai 
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mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no 
laukiem un izskaustu demogrāfisko 
pārmaiņu radītās problēmas;

Or. pt

Grozījums Nr. 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju uzlabot ELFLA lauku 
attīstības pasākumu un ERAF kohēzijas 
pasākumu mijiedarbību un saskaņotību; 
uzskata, ka, panākot šo abu līdzekļu 
labāku mijiedarbību, lauku kopienu 
attīstības jomā varētu nodrošināt 
visaptverošu pieeju, kas atbilstu
teritoriālās kohēzijas mērķim; 

Or. en

Grozījums Nr. 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka jāpieņem stratēģijas, kas 
dabas resursus, lauku reģionus un 
pārtikas politikas pasākumus, kā arī 
teritoriālās kohēzijas pasākumus tieši 
saista ar iedzīvotāju skaita palielināšanos 
un biežajām, klimata pārmaiņu 
izraisītajām dabas katastrofām, kas 
papildus pastiprina pārtikas krīzi.

Or. ro
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Grozījums Nr. 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
apsvērt, kādā veidā iespējams atvieglināt 
lauksaimnieku piekļuvi kredītiem un 
apdrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka KLP un kohēzijas politika
ar kopēju pamatvadlīniju palīdzību (lai 
pielīdzinātu kohēzijas politikā 
izmantotajām metodēm) jāsaskaņo 
stratēģiskā līmenī un jāuzlabo arī
īstenošanas līmenī, ieviešot vienotus 
noteikumus dažādu fondu līdzekļu 
saņēmējiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 76
Czesław Adam Siekierski

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzskata, ka efektīvas KLP izvirzīto 
mērķu īstenošanas nolūkā jācenšas labāk 
saskaņot KLP ar ES finanšu, 
tirdzniecības, klimata un enerģētikas 
politikas jomām.

Or. pl


