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Grozījums Nr. 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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. 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.

Or. ro

Pamatojums

Lauksaimniecībā strādā ļoti daudz sieviešu, tomēr viņu darbs bieži paliek neievērots, kaut gan 
daudzas sievietes uztur savu ģimeni tikai un vienīgi ar savu darbu lauksaimniecībā.

Grozījums Nr. 88
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām (9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
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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.

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, 
tālākiem reģioniem 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 89
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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, 

(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 
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 
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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.

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, un būtu jāatbalsta publiskā un 
privātā sektora partnerības pakalpojumi, 
kas ir pielāgoti visām sociālajām grupām.

Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 90
Petru Constantin Luhan

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 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības 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 
ekonomiskās sagatavotības līmenis, kā arī 
lielākas spējas piekļūt zināšanām un 
informācijai un apmainīties ar tām, tostarp 
izplatīt lauksaimniecības un 
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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.

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, 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, 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 91
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lauku apvidu attīstībai un 
konkurētspējai ir svarīgi radīt un attīstīt 
jaunus saimnieciskās darbības veidus, 
veidojot jaunas lauku saimniecības, jaunus 
uzņēmumus vai jaunus ieguldījumus ar 
lauksaimniecību nesaistītās darbībās. 
Saimniecību un uzņēmumu attīstības 
pasākumam būtu jāatvieglo gan jauno 
lauksaimnieku uzņēmumu sākotnējā 
izveide, gan šo saimniecību strukturālā 

(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 
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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.

ar tūrismu saistītās 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 ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību 
saistītu 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.

Or. de

Pamatojums

Ieguldījumi jebkurā gadījumā uzņēmumiem būtu jāparedz gan pasākumiem tūrisma jomā 
(piemēram, atvaļinājuma pavadīšana zemnieku saimniecībā), kā arī sociāliem uzlabojumiem 
(„Green Care”).

Grozījums Nr. 92
Vasilica Viorica Dăncilă
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. ro
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Pamatojums

Saistībā ar darbībām, kas nav lauksaimniecības nozares darbības, lauku apvidos varētu radīt 
jaunas darba vietas.

Grozījums Nr. 93
Petru Constantin Luhan

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 lauku ekonomikas 
pamats. Lauku saimniecību un ar 
lauksaimniecību nesaistītu uzņēmumu 
attīstībai vajadzētu būt vērstai uz 
nodarbinātības veicināšanu un jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 94
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
24. apsvērums



PE494.555v01-00 10/43 AM\909845LV.doc

LV

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) 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,
bez kuriem nav iespējams izvērst 
izaugsmes potenciālu, kā arī potenciālu 
lauku apvidu ilgtspējības veicināšanai un
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.

Or. ro

Grozījums Nr. 95
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ražotāju grupas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju grupu
izveide. Lai nodrošinātu ierobežoto finanšu 
resursu optimālāko izmantojumu, atbalsts 
būtu jāsaņem tikai ražotāju grupām, kas 
atbilst MVU definīcijai. Lai nodrošinātu to, 
ka ražotāju grupa kļūst par dzīvotspējīgu 
tiesību subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju grupu. Lai 
nepieļautu darbības atbalsta piešķiršanu un 
saglabātu atbalsta stimulējošo funkciju, tā 
maksimālais ilgums būtu jāierobežo līdz 
pieciem gadiem.

(27) Ražotāju organizācijas palīdz 
lauksaimniekiem kopīgi risināt problēmas, 
ko viņu produktu tirdzniecībā, arī vietējos 
tirgos, rada aizvien pieaugoša konkurence 
un nākamā posma tirgu konsolidācija. 
Tāpēc būtu jāveicina ražotāju organizāciju
izveide vai paplašināšana. Lai nodrošinātu 
ierobežoto finanšu resursu optimālāko 
izmantojumu, atbalsts būtu jāsaņem tikai 
ražotāju organizācijām, kas atbilst MVU 
definīcijai. Lai nodrošinātu to, ka ražotāju 
organizācijas kļūst par dzīvotspējīgu 
tiesību subjektu, uzņēmējdarbības plāna 
iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, 
lai dalībvalstis atzītu ražotāju 
organizācijas. Lai nepieļautu darbības 
atbalsta piešķiršanu un saglabātu atbalsta 
stimulējošo funkciju, tā maksimālais 
ilgums būtu jāierobežo līdz pieciem 
gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

augsnes un ģenētiskās daudzveidības 
aizsardzību un uzlabošanu. Šajā sakarībā 
īpaša uzmanība būtu jāvelta ģenētisko 
resursu saglabāšanai lauksaimniecībā un to 
lauksaimniecības sistēmu papildu 
vajadzībām, kurām ir liela bioloģiskā 
vērtība. Maksājumiem, ņemot vērā 
principu „maksā piesārņotājs”, būtu 
jāpalīdz segt papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus, ko izraisījusi saistību 
uzņemšanās Maksājumiem par atzītiem 
agrovides pasākumiem vajadzētu būt 
pieskaitāmiem saistību izpildei vides 
aizsardzības jomā tiešo maksājumu 
ietvaros. Daudzās situācijās sinerģija, kas 
izriet no saistībām, ko kopīgi uzņēmusies 
lauksaimnieku grupa, palielina labvēlīgo 
ietekmi uz vidi un klimatu. Tomēr kopīga 
darbība rada papildu darījumu izmaksas, 
kas būtu pienācīgi jākompensē. Lai 
nodrošinātu to, ka lauksaimnieki varētu 
pareizi izpildīt saistības, kuras tie 
uzņēmušies, dalībvalstīm būtu jācenšas 
nodrošināt viņiem iespēju apgūt vajadzīgās 
prasmes un zināšanas. Dalībvalstu centieni 
būtu jāsaglabā 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda līmenī, un dalībvalstīm 
obligāti vismaz 25 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma katrai lauku attīstības 
programmai būtu jātērē klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas un pielāgošanās 
vajadzībām un zemes apsaimniekošanai, 
veicot agrovides un klimata, bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākumus un 
maksājumus apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifiski ierobežojumi. Pasākumam 
prioritāri vajadzētu būt pieejamam 
lauksaimniekiem.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Maksājumiem lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos vai citos apgabalos, kuros ir 
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, būtu 
jārosina arī turpmāk izmantot 
lauksaimniecības zemi, lai uzturētu laukus, 
kā arī saglabātu un veicinātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas. Lai nodrošinātu 
šāda atbalsta efektivitāti, maksājumiem 
būtu jākompensē lauksaimniekiem negūtie 
ienākumi un papildu izmaksas, kas saistītas 
ar attiecīgā apgabala grūtībām.

(32) Maksājumiem lauksaimniekiem kalnu 
apgabalos, tālākos reģionos vai citos 
apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, būtu jārosina arī turpmāk 
izmantot lauksaimniecības zemi, lai 
uzturētu laukus, kā arī saglabātu un 
veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šāda atbalsta 
efektivitāti, maksājumiem būtu 
jākompensē lauksaimniekiem negūtie 
ienākumi un papildu izmaksas, kas saistītas 
ar attiecīgā apgabala grūtībām.

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Richard Seeber

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.

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

Grozījums Nr. 99
Luís Paulo Alves

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, tālākie 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.

Or. pt

Grozījums Nr. 100
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības (38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
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jomā vairāku gadu laikā ir pierādījusi savu 
lietderību lauku apvidu attīstības 
veicināšanā, ar augšupējo pieeju pilnībā 
ņemot vērā daudznozaru vajadzības 
vietējai lauku attīstībai. Tāpēc LEADER 
būtu jāturpina arī nākotnē, un tās 
piemērošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
obligātai visās lauku attīstības 
programmās.

jomā vairāku gadu laikā ir pierādījusi savu 
lietderību lauku apvidu attīstības 
veicināšanā, ar augšupējo pieeju pilnībā 
ņemot vērā daudznozaru vajadzības 
vietējai lauku attīstībai. Tāpēc LEADER 
būtu jāturpina arī nākotnē, un tās 
piemērošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
obligātai visās lauku attīstības 
programmās. Jau esošās LEADER grupas 
būtu jādefinē ka vietējas rīcības grupas, ja 
tās atbilst regulas [Vispārējā regula]28., 
29. un 30. pantā paredzētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Petru Constantin Luhan

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 tehniskās 
palīdzības ietvaros būtu jāfinansē 
izplatīšanas pasākumi.

Or. ro

Grozījums Nr. 102
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) „mazāk attīstītie reģioni”: reģioni, kuru 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no ES-27 
vidējā IKP;

(j) „mazāk attīstītie reģioni”: reģioni, uz 
kuriem daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam ir attiecināti konverģences 
mērķi un kuru iekšzemes kopprodukts 
(IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 
75 % no ES-27 vidējā IKP;

Or. pt

Grozījums Nr. 103
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ELFLA palīdz īstenot stratēģiju 
„Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku 
attīstību un ekonomisko izaugsmi lauku 
reģionos 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, kā arī konkurētspējīgāku, 
ražīgāku un novatoriskāku Savienības 
lauksaimniecības, pārtikas produktu 
ražošanas un mežsaimniecības nozari.

Or. de

Pamatojums

ELFLA regulas mērķiem vajadzētu būt saskaņotiem ar stratēģijas „Eiropa 2020” izaugsmes 
mērķiem, un tālab būtu jāpiemin lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu 
konkurētspēja.
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Grozījums Nr. 104
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 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 
un modernizēšanu, 

Or. pt

Grozījums Nr. 105
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) veicināt dažādošanu, jaunu mazu 
uzņēmumu dibināšanu jo īpaši, ja to dara 
sievietes un jaunieši, un darbvietu 
radīšanu,

Or. ro

Pamatojums

Veicinot mikrouzņēmumu, kā arī mazu un vidēju uzņēmumu dibināšanu, ja to dara jaunieši un 
sievietes, tiktu sekmēta šo iedzīvotāju grupu palikšana lauku apvidos.

Grozījums Nr. 106
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) veicināt dažādošanu, jaunu mazu 
uzņēmumu dibināšanu, esošo mazo 
uzņēmumu turpmāku attīstību un 
darbvietu radīšanu,

Or. fi

Grozījums Nr. 107
Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) veicināt dažādošanu, jaunu mazu 
uzņēmumu dibināšanu un jo īpaši 
jauniešiem paredzētu darbvietu radīšanu,

Or. ro

Grozījums Nr. 108
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. 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 saskaņā ar 33. panta 
4. punktu;

Or. pt

Grozījums Nr. 109
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) lauksaimniecības produktu, 
piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības 
produktu, izstrāde un veicināšana, kuriem 
piešķirta kvalitātes zīme.

Or. pt

Grozījums Nr. 110
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz darbībām, ko atbalsta 
saskaņā ar tematiskajām 
apakšprogrammām un kas saistītas ar 
mazām saimniecībām un īsām piegādes 
ķēdēm, I pielikumā noteiktās atbalsta 
likmes var paaugstināt par 10 procentu 
punktiem. Attiecībā uz jaunajiem 
lauksaimniekiem un kalnu apgabaliem 
maksimālās atbalsta likmes var paaugstināt 
saskaņā ar I pielikumu. Tomēr maksimālā 
kombinētā atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 
90 %.

3. Attiecībā uz darbībām, ko atbalsta 
saskaņā ar tematiskajām 
apakšprogrammām un kas saistītas ar 
mazām saimniecībām un īsām piegādes 
ķēdēm, I pielikumā noteiktās atbalsta 
likmes var paaugstināt par 10 procentu 
punktiem. Attiecībā uz jaunajiem 
lauksaimniekiem, kalnu apgabaliem un 
tālākajiem reģioniem maksimālās atbalsta 
likmes var paaugstināt saskaņā ar 
I pielikumu. Tomēr maksimālā kombinētā 
atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 90 %.

Or. pt

Grozījums Nr. 111
Czesław Adam Siekierski

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

Or. en

Grozījums Nr. 112
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus ex ante nosacījumiem, kas minēti 
IV pielikumā, ELFLA piemēro vispārējos 
ex ante nosacījumus, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
IV pielikumā.

Ex ante nosacījumi, kas minēti 
IV pielikumā, ir spēkā attiecībā uz ELFLA
plānošanu, ja tie ir svarīgi saistībā ar un 
piemērojami attiecībā uz programmas 
prioritātēs uzskaitītajiem specifiskajiem 
mērķiem. 

Or. en

Pamatojums

Ex ante to nosacījumu diapazonam, kas ierosināti lauku apvidu programmām, būtu jāaptver 
tikai specifiski  un saistībā ar šo programmu svarīgi nosacījumi. Ex ante nosacījumiem, kas 
minēti IV pielikuma, ir plašāka darbības joma — to lielākā daļa (izņemot uzskaites punktus 
1., 2., 4.1.–4.3., 6.1., kā arī 2. un 3. punktā minētos horizontālos nosacījumus), tos būtu jāņem 
vēra saistībā ar partnerību kontaktiem, un to vērtēšana būtu jānostiprina līgumā.

Grozījums Nr. 113
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
10. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus ex ante nosacījumiem, kas minēti 
IV pielikumā, ELFLA piemēro vispārējos 
ex ante nosacījumus, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
IV pielikumā.

Ex ante nosacījumi, kas minēti 
IV pielikumā, ir spēkā attiecībā uz ELFLA
plānošanu, ja tie ir svarīgi saistībā ar to 
un ir piemērojami attiecībā uz 
programmas prioritātēs uzskaitītajiem 
specifiskajiem mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Lauku attīstības politiku nevar padarīt atbildīgu par prasību izpildi citās jomās. Būtu 
jāpiemēro tikai tie ex ante nosacījumi, kuri patiešām ir saistīti ar politikas prioritātēm.

Grozījums Nr. 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. 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, tomēr 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 .

Or. ro

Pamatojums

Mūžizglītības sistēma ļauj īstenot pārkvalificēšanos un jaunu darbības jomu izstrādi.

Grozījums Nr. 115
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalstā var iekļaut arī izmaksas, 
kuras izriet no informatīvajiem un 
veicināšanas pasākumiem ražojumiem 
saistībā ar 1. punktā minētajiem 
noteikumiem par kvalitāti.

Or. pt

Grozījums Nr. 116
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a sekmē izaugsmes veicināšanu, darba 
vietu nodrošināšanu visā ražošanas ķēdē 
un lauksaimniecības uzņēmumu jaunu 
ražošanas nozaru atvēršanu;

Or. de

Pamatojums

Ieguldījumi uzņēmumiem būtu jāparedz gan pasākumiem tūrisma jomā (piemēram, 
atvaļinājuma pavadīšana zemnieku saimniecībā), kā arī sociāliem uzlabojumiem („Green 
Care”).

Grozījums Nr. 117
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lielākā daļa no atbalsta ir jāparedz 
mikrouzņēmumiem un mazām ražotnēm, 
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kā arī vidējiem uzņēmumiem, kā tie 
definēti Ieteikumā 2003/361/EK. Attiecībā 
uz uzņēmumiem, kas nav iekļauti šā 
ieteikuma 2. panta 1. punktā, nodarbina 
mazāk nekā 750 cilvēku vai kuru 
apgrozījums ir mazāks par 200 miljoniem 
eiro, maksimāla atbalsta intensitāte tiek 
samazināta uz pusi.

Or. en

Pamatojums

Referents kritizē  priekšlikumu atbalstīt apstrādes uzņēmumus neatkarīgi no to lieluma (līdz 
šim tika izslēgti tikai lielie uzņēmumu). Lielie uzņēmumi, kuri apjomradīto ietaupījumu dēļ ir 
ieguvuši nozīmīgu stāvokli tirgū, var arī bez subsīdijām izdarīt ieguldījumus ražošanas 
paplašināšanai. Ja dalībvalstīm tiek atļauts pieņemt lēmumus šajā sakarībā, iekšējā tirgū 
varētu izveidoties konkurences traucējumi.

Grozījums Nr. 118
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) atkāpšanās pabalstu maksājumi 
lauksaimniekiem, kuri savu uzņēmumu 
pilnībā nodod citam lauksaimniekam.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā sistēma, doties paātrinātā pensijā, būtu jāsaglabā.

Grozījums Nr. 119
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 120
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 4. 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 un citiem 
lauku reģionu iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
ca) apakšpunktu tiek piešķirts 
lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar 
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lauksaimniecību jau vismaz desmit gadus, 
ir vismaz 60 gadus veci, apņemas savu 
saimniecību kopumā un atbilstošās 
tiesības uz maksājumiem pilnībā nodot 
citam lauksaimniekam un galīgi izbeigt 
jebkādu komerciālu lauksaimniecisku 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju grupu izveidi 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

1. Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu piešķir, 
lai veicinātu ražotāju organizāciju izveidi, 
palielināšanu un paplašināšanu
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē ar mērķi:

Or. pt

Grozījums Nr. 123
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pielāgot tirgus prasībām šādu grupu
locekļu ražošanu un produkciju;

(a) pielāgot tirgus prasībām šādu 
organizāciju locekļu ražošanu un 
produkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju grupas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

(d) veikt citus pasākumus, kurus var veikt 
ražotāju organizācijas, piemēram, 
uzņēmējdarbības un marketinga prasmju 
attīstīšana un inovācijas procesu 
organizēšana un veicināšana.

Or. pt

Grozījums Nr. 125
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veikt palielinājumus līdz attiecīgai 
tirgus daļas maksimālajai robežai, 
pieaugot dalībnieku skaitam vai tirgū 
laistā ražojuma vērtībai.

Or. pt

Grozījums Nr. 126
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) panākt apjomradītas priekšrocības 
asociējoties, apvienojoties vai slēdzot 
tirdzniecības vienošanās, kas sekmē 
sinerģijas starp ražotāju organizāciju 
darbībām un to savstarpēju 
papildināmību, vai arī ar vertikālās 
integrācijas starpniecību;
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Or. pt

Grozījums Nr. 127
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbalstu piešķir ražotāju organizācijām, ko 
oficiāli atzinusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde saskaņā ar Regulas 106. pantu 
[regula par  vienotu KTO] un
pamatojoties uz uzņēmējdarbības plānu. To 
piešķir tikai ražotāju organizācijām, kas 
atbilst MVU definīcijai.

Or. pt

Grozījums Nr. 128
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc ražotāju grupas atzīšanas.

Dalībvalstis pārbauda, vai uzņēmējdarbības 
plāna mērķi ir sasniegti piecu gadu laikā 
pēc šajā pantā paredzētā atbalsta 
piešķiršanas.

Or. pt

Grozījums Nr. 129
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes 
atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, 
pirmos piecus gadus pēc dienas, kad 
ražotāju grupa tika atzīta, pamatojoties uz 
tās uzņēmējdarbības plānu. To aprēķina, 
pamatojoties uz grupas pārdotās 
produkcijas gada apjomu. Dalībvalstis 
pēdējo daļu izmaksā tikai pēc tam, kad ir 
pārbaudīta uzņēmējdarbības plāna pareiza 
īstenošana.

Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes 
atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, 
pirmos piecus gadus pēc šajā pantā 
paredzētā atbalsta piešķiršanas. To 
aprēķina, pamatojoties uz grupas pārdotās 
produkcijas gada apjoma vērtību.
Dalībvalstis pēdējo daļu izmaksā tikai pēc 
tam, kad ir pārbaudīta uzņēmējdarbības 
plāna pareiza īstenošana.

Or. pt

Grozījums Nr. 130
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju grupai atbalstu, kas aprēķināts, 
pamatojoties uz tās locekļu pārdotās 
produkcijas gada vidējo vērtību trijos 
gados pirms viņu pievienošanās grupai.
Attiecībā uz ražotāju grupām 
mežsaimniecības nozarē atbalstu aprēķina, 
pamatojoties uz grupas locekļu pārdotās 
produkcijas vidējo vērtību pēdējos piecos 
gados pirms grupas atzīšanas, izņemot 
lielāko un mazāko vērtību.

Pirmajā gadā dalībvalstis var izmaksāt 
ražotāju organizācijai atbalstu, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz tās locekļu 
pārdotās produkcijas gada vidējo vērtību 
trijos gados pirms viņu pievienošanās
organizācijai. Attiecībā uz ražotāju 
grupām mežsaimniecības nozarē atbalstu 
aprēķina, pamatojoties uz grupas locekļu 
pārdotās produkcijas vidējo vērtību pēdējos 
piecos gados pirms grupas atzīšanas, 
izņemot lielāko un mazāko vērtību.

Or. pt

Grozījums Nr. 131
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts
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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 
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.

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 132
Richard Seeber

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.
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Or. de

Pamatojums

Agrovide un pasākumi klimata jomā būtu jāatzīst tiešo maksājumu ietvaros, nepalielinot 
pamatprasības saistībā ar ekoloģiju.

Grozījums Nr. 133
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Maksājumus piešķir katru gadu, un tie 
kompensē saņēmējiem visas no šīm 
saistībām izrietošās papildu izmaksas un 
negūtos ienākumus vai daļu no tiem. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījumu izmaksas, kuras nepārsniedz 
20 % no piemaksas, kas izmaksāta par 
agrovides un klimata saistībām. Ja saistības 
uzņēmušās lauksaimnieku grupas, 
maksimālais līmenis ir 30 %. Atbalstu no 
ELFLA var attiecināt uz pasākumiem, kas 
paredzēti Regulas (ES) Nr. DZ/2012 
2. nodaļas III sadaļā.

Or. de

Pamatojums

Sertificētiem agrovides un klimata pasākumiem būtu automātiski jāatbilst ekoloģijas 
pasākumiem, tālab viss pasākums kopumā būtu jāuzskata par ekoloģizāciju un tos varētu 
atbalstīt abu pīlāru ietvaros.

Grozījums Nr. 134
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
29. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Lai aprēķinātu iepriekšējā punktā 
minētos maksājumus, dalībvalsts 
situācijās, kuras ir saistītas ar risku 
atteikties no videi un klimatam nekaitīgas 
prakses, var  atsaukties uz alternatīvo 
izmaksu jēdzienu.

Or. pt

Grozījums Nr. 135
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. 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 
pietiekami diferencēti saskaņā ar šādiem 
kritērijiem:
– attiecīgā reģiona īpašie apstākļi un 
attīstības mērķi;
– to pastāvīgo nelabvēlīgo dabas apstākļu 
apmērs, kas ietekmē lauksaimniecības 
darbību;
– ražošanas veids un attiecīgā gadījumā 
uzņēmuma saimnieciskā struktūra.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumiem ar dažādiem ražošanas veidiem un dažādās ražošanas jomās ir diferencēti 
tēriņi un izmaksas attiecībā uz saimniekošanu uzņēmumā, un tas ir jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 136
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksājumus nosaka starp minimālo un 
maksimālo summu, kas noteikta 
I pielikumā.

3. Maksājumus nosaka starp minimālo un 
maksimālo summu, kas noteikta 
I pielikumā. Kompensācijas maksājumi, 
kas pārsniedz maksimālo summu, var tikt 
piešķirti, ja visu kompensācijas 
maksājumu vidējā summa, kuru piešķir  
attiecīgajā plānošanas līmenī, 
nepārsniedz šo maksimālo summu.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jāparedz iespēja noteikt diferencētas summas uzņēmumiem ar atšķirīgiem 
ražošanas veidiem.

Grozījums Nr. 137
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstīs, kuras līdz 2014. gada 
1. janvārim nav pabeigušas 33. panta 
3. punktā minēto robežu noteikšanu, tiem 
lauksaimniekiem, kuri saņem 
maksājumus apgabalos, kam bijušas 
tiesības saņemt šos maksājumus 2007.–
2013. gada periodā, piemēro 5. punktu. 
Pēc robežu noteikšanas pabeigšanas 
lauksaimnieki apgabalos, kuri joprojām ir 
atbalsttiesīgi, pilnībā saņem šim 
pasākumam paredzētos maksājumus. 
Lauksaimnieki apgabalos, kuri vairs nav 
atbalsttiesīgi, turpina saņemt maksājumus 
saskaņā ar 5. punktu.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 138
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu pretendēt uz maksājumiem
saskaņā ar 32. pantu, apgabalus, kas nav
kalnu apgabali, uzskata par apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, ja 
vismaz 66 % LIZ atbilst vienam no 
II pielikumā minētajiem kritērijiem
saskaņā ar norādīto robežvērtību. Šā 
nosacījuma ievērošanu nodrošina 
atbilstošā vietējās administratīvās vienības 
līmenī (LAU 2 līmenī).

Dalībvalstis maksājumus saskaņā ar 
32. pantu var piešķirt arī citiem, ne tikai
kalnu apgabaliem, kuros ir ievērojami 
dabas ierobežojumi un kuri 2007.–
2013. gada plānošanas periodā bijuši 
atbalsttiesīgi saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta 
ii) apakšpunktu. Kritēriji, pēc kuriem tiek 
noteikti apgabali, kuros ir dabas 
ierobežojumi, ir tādi, kas pamatojas uz 
stabiliem zinātniskiem pierādījumiem, 
ņemot vērā reģionu īpašo stāvokli un 
attīstības mērķus, kuri tiek pietiekami 
diferencēti atkarībā no šo reģionu 
pastāvīgo nelabvēlīgo apstākļu apmēra un 
ražošanas veida, respektīvi, uzņēmumu 
saimnieciskās struktūras.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums par citu apgabalu nodalīšanu, kuros ir dabas ierobežojumi, nav 
piemērojams attiecībā uz visām dalībvalstīm. Ievērojot Eiropas Parlamenta nostājas, ar 
jaunās sistēmas starpniecību būtu jāņem vērā dalībvalstu atšķirīgie apstākļi.

Grozījums Nr. 139
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
36. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tūrisma pakalpojumu izstrāde un/vai 
komercializācija, attiecinot tos uz lauku 
tūrismu,

Or. de

Pamatojums

Piedāvājumu izstrādei un to komercializācijai lauku tūrisma jomā lauku apvidos ir ārkārtīga 
nozīme, jo šī ekonomikas nozare daudzos reģionos ir īpaši sasaistīta ar lauksaimniecību.

Grozījums Nr. 140
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
36. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Projektu izstrāde, kuri ir saistīti ar 
sociālo lauksaimniecību (piemēram, 
„Green Care”)

Or. de

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 
lauksaimniecībā.

Grozījums Nr. 141
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 

1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz 
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zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas
iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā 
lauksaimnieka vidējā produkcijas gada
apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs
gadu produkcijas vidējā apjoma, kas 
aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju.

zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu 
slimība vai kaitēkļu invāzija, vai pasākumi, 
kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir 
pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu 
slimību vai kaitēkļu invāziju, un kas
samazina lauksaimnieka produkcijas 
gada apjomu vairāk nekā par 15 % 
salīdzinājumā ar gada produkcijas vidējo 
apjomu. Šis gada produkcijas vidējais 
apjoms tiek aprēķināts, balstoties uz 
iepriekšējo trīs gadu vai iepriekšējo piecu 
gadu rādītājiem un izslēdzot augstākos un 
zemākos rādītājus, vai ņemot vērā 
pietiekami pamatotus ārkārtas apstākļus 
un izvērtējot rādītājus par konkrētu gadu 
ierosinātajos piecos gados.

Zaudējumu apmēra aprēķināšanu var 
saskaņot ar ikviena ražojuma veida 
īpašajām pazīmēm, izmantojot:
(a) lauksaimniecības uzņēmuma līmenī 
vietējā, reģionālajā vai valsts mērogā 
noteiktos bioloģiskos rādītājus (biomasas 
zuduma apmērs) vai atbilstošus rādītājus 
attiecībā uz ražas samazināšanos, vai
(b) vietējos, reģionālos vai valsts mērogā 
noteiktos laika apstākļu rādītājus 
(nokrišņu daudzums, temperatūra utt.).

Or. pt

Grozījums Nr. 142
Czesław Adam Siekierski

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 
iestāde un/vai maksājumu aģentūra.

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

Grozījums Nr. 143
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 144
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pašas vai sadarbībā ar partneriem 
attīstības stratēģijas ietvaros darbības ar 
ļoti plašu teritoriālo dimensiju, arī tā 
dēvētos vispārējos projektus;

Or. en

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
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Grozījums Nr. 145
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a par vietējām rīcības grupām tiek 
uzskatītas jau esošās LEADER grupas, 
kas jau tiek atbalstītas saistībā ar 
iniciatīvu LEADER II1 vai LEADER +2, 
respektīvi, saskaņā ar Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1698/2005 (ELFLA)3 62. pantu 
ar nosacījumu, ka šīs grupas atbilst 
Vispārējās regulas 28., 29. un 30. pantā 
iekļautajiem nosacījumiem.
______________
1 Komisijas paziņojums dalībvalstīm par 
vadlīnijām vispārējām dotācijām, 
respektīvi, darbības programmām, par 
kurām dalībvalstis iesniegušas 
pieteikumus dotācijām saistībā ar 
Kopienas iniciatīvu lauku apvidu attīstībai 
(LEADER II) (OV C 180 1, 1.7.1994., 
48. lpp).
2 Komisijas 2000. gada 14. aprīļa 
paziņojums dalībvalstīm par vadlīnijām 
Kopienas iniciatīvai lauku apvidu 
attīstībai (LEADER +) (OV C 139 
18.5.2000., 5. lpp.). Pēdējo reizi grozīts ar 
Komisijas paziņojumu, ar ko groza 
Komisijas 2000. gada 14. aprīļa 
paziņojumu dalībvalstīm par vadlīnijām 
Kopienas iniciatīvai lauku apvidu 
attīstībai (LEADER +) (OV C 294,4 
18.5..2000., 11. lpp.).
3 Padomes 2005. gada 20. septembra 
Regula (EK) Nr. 3/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA).

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 147
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) b) punktā norādīto sagatavošanās 
atbalstu var izmaksāt kā 100 % avansu 
subsīdiju veidā, ja šāda iespēja ir 
paredzēta pašā programmā.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts papildu apakšpunkts, lai nostiprinātu noteikumus, kas padara iespējamu 
avansu izmaksāšanu 100 % apmērā, īstenojot vispārējos projektus. Tie ir projekti, kuros ir 
iesaistīti partneri, kuri finansiālā stāvokļa dēļ nevar katrs atsevišķi pieprasīt atbalstu.
Vietējās rīcības grupas vispārējo projektu ietvaros naudu avansā var pārskaitīt šiem 
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partneriem.

Grozījums Nr. 148
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz apūdeņošanu par 
attiecināmajiem izdevumiem uzskata tikai
ieguldījumus, kuru rezultātā līdzšinējais 
ūdens patēriņš samazinās vismaz par 
25 %. Atkāpjoties no iepriekšminētā, 
dalībvalstīs, kuras pievienojušās 
Savienībai no 2004. gada, ieguldījumus
jaunās apūdeņošanas iekārtās var uzskatīt 
par attiecināmiem izdevumiem gadījumos, 
kad vides analīze sniedz pierādījumus, ka 
attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un tam 
nav negatīvas ietekmes uz vidi.

3. Ieguldījumus jaunās apūdeņošanas 
iekārtās var uzskatīt par attiecināmiem 
izdevumiem gadījumos, kad tiek pierādīts, 
ka attiecīgais ieguldījums ir ilgtspējīgs un
atbilst Ūdens pamatdirektīvas prasībām.
Tiesības uz atbalstu ir paredzētas arī 
ieguldījumiem esošo sistēmu 
modernizēšanai, ja to rādītāji atbilst 
ūdens izmantošanas uzlabošanas 
prasībām valsts plānu ietvaros, kuri 
paredz efektīvu ūdens izmantošanu un ir 
izstrādāti atbilstoši Ūdens 
pamatdirektīvai.

Or. pt

Grozījums Nr. 149
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
64. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iepriekšējos rezultātus. (b) iepriekšējos rezultātus, ņemot vērā 
periodu no 2007. gada līdz 2013. gadam,

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz 2013. gadu nav mērķtiecīga, jo dalībvalstu profili periodam no 2007. gada līdz 
2013. gadam ir pilnīgi atšķirīgi. Perioda vidējais rādītājs tālab ir piemērotāks atsauce 
izdarīšanai.
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Grozījums Nr. 150
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) mazāk attīstītajos reģionos, tālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās 
Regulas (EEK) Nr. 2019/93 nozīmē —
85 % no attiecināmajiem publiskajiem 
izdevumiem;

(a) mazāk attīstītajos reģionos, reģionos, 
kuru atbalstīšana pašreiz beidzas, 
tālākajos reģionos un Egejas jūras 
nelielajās salās Regulas (EEK) Nr. 2019/93 
nozīmē — 85 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
65. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumiem, kas minēti 15., 28. un 
36. pantā, LEADER vietējai attīstībai, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
28. pantā, un darbībām saskaņā ar 
20. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
i) punktu ir 80 %. To var palielināt līdz 
90 % programmām mazāk attīstītajos 
reģionos, tālākajos reģionos un Egejas 
jūras nelielajās salās Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē;

(a) pasākumiem, kas minēti 15., 28. un 
36. pantā, LEADER vietējai attīstībai, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
28. pantā, un darbībām saskaņā ar 
20. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
i) punktu ir 80 %. To var palielināt līdz 
90 % programmām mazāk attīstītajos 
reģionos, reģionos, kuru atbalstīšana 
pašreiz beidzas, tālākajos reģionos un 
Egejas jūras nelielajās salās Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
65. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) 60 % no agrovides un klimata jomas 
pasākumiem saskaņā ar 29. pantu. Šo 
likmi var palielināt līdz 90 % 
programmām mazāk attīstītajos reģionos, 
tālākajos reģionos un Egejas jūras 
nelielajās salās Regulas (EEK) 
Nr. 2019/93 nozīmē.

Or. pt

Grozījums Nr. 153
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
65. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbībām, kas saņem finansējumu 
saskaņā ar 66. pantu, ir 100 %.

(b) darbībām, kas saņem finansējumu 
saskaņā ar 66. un 38. pantu, ir 100 %.

Or. pt

Grozījums Nr. 154
Richard Seeber

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.

Or. de



PE494.555v01-00 42/43 AM\909845LV.doc

LV

Pamatojums

Finanšu līdzekļiem, kuri tiek pārvietoti uz ELFLA elastīguma ietvaros, lai ievērotu koherences 
principu, tiek piemērota tāda pati ieguldījumu likme, kā pārējiem ELFLA pasākumiem.

Grozījums Nr. 155
Czesław Adam Siekierski

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 pasākumus un iznākumus, kas 
saistīti ar tās programmas novērtēšanas 
plānu, kuru ir iesniegusi pārvaldes 
iestāde, kā arī progresu plāna īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

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 2016. gada 30. jūnijam un katru 
nākamo gadu, ieskaitot 2022. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Czesław Adam Siekierski
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Regulas priekšlikums
89. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja programmā lauku apvidu attīstībai 
ir paredzēti instrumenti, kuri satur valsts 
subsīdiju elementus, par šiem 
instrumentiem nav jāpieņem īpašs 
paziņojums.

Or. en

Pamatojums

Es pieprasu ES tiesību normu grozīšanu, lai izvairītos no tā, ka attiecībā uz konkrētiem 
instrumentiem tiek piemērota īpaša atļaujas piešķiršanas procedūra, kura ir saistīta ar 
aspektu par savietojamību ar konkurences politiku.


