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Grozījums Nr. 158
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

apvidos, būtu jāpiemēro horizontāli saistībā 
ar citām Savienības lauku attīstības 
prioritātēm.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 159
Jens Geier

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lauksaimniecības nozare vairāk nekā 
citas nozares ir pakļauta postījumiem, ko 
tās ražošanas potenciālam nodara dabas 
katastrofas. Lai palīdzētu paaugstināt lauku 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un 
konkurētspēju, saskaroties ar šādām 
katastrofām, būtu jāsniedz atbalsts, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem atjaunot cietušo 
lauksaimniecības potenciālu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai, 
apvienojot Savienības (jo īpaši riska 
pārvaldības pasākuma), valsts un privātās 
kompensāciju shēmas, nenotiktu 
zaudējumu pārmērīga kompensēšana. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka šā 
pasākuma attiecināmās izmaksas.

(20) Lauksaimniecības nozare vairāk nekā 
citas nozares ir pakļauta postījumiem, ko 
tās ražošanas potenciālam nodara dabas 
katastrofas. Lai palīdzētu paaugstināt lauku 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un 
konkurētspēju, saskaroties ar šādām 
katastrofām, būtu jāsniedz atbalsts, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem atjaunot cietušo 
lauksaimniecības potenciālu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai, 
apvienojot Savienības, valsts un privātās 
kompensāciju shēmas, nenotiktu 
zaudējumu pārmērīga kompensēšana. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem nosaka šā 
pasākuma attiecināmās izmaksas.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
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2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 160
Jens Geier

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, 

(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.
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un kuri apņemas nodot visu saimniecību 
un atbilstošās tiesības uz maksājumu 
citam lauksaimniekam, kas nav iesaistījies 
minētajā shēmā.

Or. de

Pamatojums

Saimniecības nodošanas gadījumā pret lauksaimniekiem jābūt tādai pašai attieksmei kā pret 
jebkuru citu uzņēmēju. Šāds atbalsts lauksaimniekiem ir nepamatots un pārkāpj līdztiesības 
principu salīdzinājumā ar citiem uzņēmējdarbības veidiem.

Grozījums Nr. 161
Jens Geier

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, 
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 

(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, 
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 
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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.

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. Dalībvalstīm vismaz 30 % 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

Or. de

Pamatojums

Obligāts minimālais līmenis attiecībā uz agrovides un klimata darbībām ir ļoti svarīgs, lai 
uzsvērtu šo prioritāro pasākumu nozīmību un vienlaikus nodrošinātu pietiekamu elastību. 
Tāpēc to vajadzētu nedaudz palielināt, proti, no 25 % līdz 30 %.

Grozījums Nr. 162
Jens Geier

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lauksaimnieki mūsdienās ir pakļauti 
arvien pieaugošiem ekonomikas un vides 
riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un 
lielāks cenu svārstīgums. Šajā sakarībā 
lauksaimniekiem arvien nozīmīgāka kļūst 

svītrots
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efektīva risku pārvaldība. Šā iemesla dēļ 
būtu jāizveido riska pārvaldības 
pasākums, lai palīdzētu lauksaimniekiem 
novērst parastākos riskus, ar kuriem tie 
saskaras. Tāpēc ar šo pasākumu būtu 
jāatbalsta lauksaimnieki, lai segtu ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanas 
prēmijas, kā arī kopfondu izveidošanas 
izmaksas un kompensāciju, ko šādi fondi 
izmaksā lauksaimniekiem par 
zaudējumiem, kuri radušies dzīvnieku vai 
augu slimību uzliesmojuma vai vides 
incidentu rezultātā. Tam būtu jāaptver arī 
ienākumu stabilizācijas instruments 
kopfonda veidā, lai atbalstītu 
lauksaimniekus, kuru ienākumi ir stipri 
samazinājušies. Lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem visā Savienībā, 
nepieļautu konkurences kropļojumus un 
garantētu Savienības starptautisko 
saistību ievērošanu, būtu jāparedz īpaši 
nosacījumi attiecībā uz atbalsta 
piešķiršanu šiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus, ar kuriem 
nosaka kopfondiem izsniegtu 
komercaizdevumu minimālo un 
maksimālo termiņu.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 163
Jens Geier

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

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

Or. de

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 29. grozījumā uzsvērts, ka ir nepieciešama patiesa Eiropas 
līmeņa lauku attīstības stratēģija. Turklāt ir jānodrošina tās saskaņotība un papildināmība ar 
kohēzijas politiku un kopējo zivsaimniecības politiku.

Grozījums Nr. 164
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. pants – pirmā daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) veicināt pārtikas aprites organizēšanu 
un riska pārvaldību lauksaimniecībā, 
īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām:

(3) veicināt pārtikas aprites organizēšanu, 
īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām:

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.
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Grozījums Nr. 165
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. pants – pirmā daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lauku saimniecību riska pārvaldības 
atbalstam;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 166
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) rosināt saimnieciskās darbības
dažādošanu, jaunu uzņēmumu un darbvietu 
radīšanu,

Or. de

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 32. grozījums.

Grozījums Nr. 167
Jens Geier

Regulas priekšlikums
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5. pants – pirmā daļa – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) pieejamību, izmantošanu 
un kvalitāti lauku apvidos.

(c) uzlabot jaunu tehnoloģiju un
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) pieejamību, to izmantošanu un 
kvalitāti.

Or. de

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 32. grozījums.

Grozījums Nr. 168
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. pants – pirmā daļa – 6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sekmēt jauniešu, īpaši sieviešu, 
apmešanos uz dzīvi lauku apgabalos, 
veicinot darbības, kuras ļauj labāk 
apvienot ģimenes un darba dzīvi.

Or. de

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 32. grozījums.

Grozījums Nr. 169
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ikgadējus maksājumus 
lauksaimniekiem, kuri piedalās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmā, kas 

svītrots
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izveidota ar Regulas (ES) Nr. DP/2012 
V sadaļu (turpmāk “mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēma”), un kuri galīgi nodod 
savu saimniecību citam lauksaimniekam.

Or. de

Pamatojums

Saimniecības nodošanas gadījumā pret lauksaimniekiem jābūt tādai pašai attieksmei kā pret 
jebkuru citu uzņēmēju. Šāds atbalsts lauksaimniekiem ir nepamatots un pārkāpj līdztiesības 
principu salīdzinājumā ar citiem uzņēmējdarbības veidiem.

Grozījums Nr. 170
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu piešķir lauksaimniekiem, 
kuri laikā, kad tie iesniedz atbalsta 
pieteikumu, vismaz vienu gadu piedalās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā un 
kuri apņemas visu savu saimniecību un 
atbilstošās tiesības uz maksājumu galīgi 
nodot citam lauksaimniekam. Atbalstu 
maksā no nodošanas dienas līdz 
2020. gada 31. decembrim.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saimniecības nodošanas gadījumā pret lauksaimniekiem jābūt tādai pašai attieksmei kā pret 
jebkuru citu uzņēmēju. Šāds atbalsts lauksaimniekiem ir nepamatots un pārkāpj līdztiesības 
principu salīdzinājumā ar citiem uzņēmējdarbības veidiem.

Grozījums Nr. 171
Jens Geier

Regulas priekšlikums
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20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
c) apakšpunktu ir vienāds ar 120 % no 
gada maksājuma, ko saņēmējs saņēmis 
saskaņā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saimniecības nodošanas gadījumā pret lauksaimniekiem jābūt tādai pašai attieksmei kā pret 
jebkuru citu uzņēmēju. Šāds atbalsts lauksaimniekiem ir nepamatots un pārkāpj līdztiesības 
principu salīdzinājumā ar citiem uzņēmējdarbības veidiem.

Grozījums Nr. 172
Jens Geier

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt zemes izmantošanu 
lauksaimniecībā.

2. „Agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantojuma sistēmas, kurās koki 
tiek audzēti ekstensīvas lauksaimniecības 
platībās. Dalībvalstis nosaka maksimālo 
vienā hektārā stādāmo koku skaitu, ņemot 
vērā vietējos augsnes un klimatiskos 
apstākļus, mežsaimniecības sugas un 
vajadzību nodrošināt ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu lauksaimniecībā.

Or. de

Grozījums Nr. 173
Jens Geier

Regulas priekšlikums
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29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Agrovides un klimata maksājumus 
piešķir lauksaimniekiem, lauksaimnieku 
grupām vai lauksaimnieku un citu zemes 
apsaimniekotāju grupām, kuras brīvprātīgi 
uzņemas veikt darbības, kas ietver vienas
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 atbilst vienai
vai vairākām agrovides un klimata 
saistībām. Ja tas ir pienācīgi pamatots ar 
vides mērķu sasniegšanas vajadzībām, 
agrovides un klimata maksājumus drīkst 
piešķirt citiem zemes apsaimniekotājiem 
vai zemes apsaimniekotāju grupām.

Or. de

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 36. grozījumā uzsvērts, ka ierobežojums “attiecībā uz 
lauksaimniecības zemi” ir svītrojams, jo tas apdraudētu būtiskus vides un klimata politikas 
mērķus. Tas attiecas, piemēram, uz ganību platībām, kuras nav uzskatāmas par 
lauksaimniecības zemi, un agrovides pasākumiem attiecībā uz dīķu, purvu un piekrastes 
teritorijām.

Grozījums Nr. 174
Jens Geier

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riska pārvaldība svītrots
1. Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu 
attiecas uz:
a) finansiāliem ieguldījumiem, ko maksā 
tieši lauksaimniekiem, prēmijās par ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret 
ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu 
invāzija;
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b) finansiāliem ieguldījumiem kopfondos, 
lai izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem par ekonomiskiem 
zaudējumiem, ko izraisījis dzīvnieku vai 
augu slimības uzliesmojums vai vides 
incidents;
c) ienākumu stabilizācijas instrumentu, 
kas izpaužas kā finansiāli ieguldījumi 
kopfondos, lai sniegtu kompensāciju 
lauksaimniekiem, kuru ienākumi 
ievērojami samazinājušies.
2. Šā panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā “kopfonds” ir shēma, ko 
dalībvalsts akreditējusi saskaņā ar saviem 
tiesību aktiem, lai iesaistītie lauksaimnieki 
varētu apdrošināties, turklāt 
kompensācijas maksājumus veic 
iesaistītajiem lauksaimniekiem, kuri cieš 
ekonomiskus zaudējumus, ko izraisījis 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojums 
vai vides incidents, vai kuru ienākumi ir 
ievērojami samazinājušies.
3. Dalībvalstis nodrošina to, ka netiek 
pieļauta pārmērīga kompensācija, kas 
varētu rasties, apvienojot šo pasākumu ar 
citiem valsts vai Savienības atbalsta 
instrumentiem vai privātām 
apdrošināšanas shēmām. Novērtējot 
lauksaimnieku ienākumu līmeni, ņem 
vērā arī tiešo ienākumu atbalstu, kas 
saņemts no Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda (turpmāk “EGF”). 
4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
39. panta 3. punkta b) apakšpunktā un 
40. panta 4. punktā minēto kopfondiem 
izsniegto komerciālo aizdevumu minimālo 
un maksimālo termiņu.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.
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Grozījums Nr. 175
Jens Geier

Regulas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšana svītrots
1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu piešķir tikai par 
apdrošināšanas līgumiem, kuri sedz
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.
2. Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojuma 
vai kaitēkļu invāzijas gadījumam ir jābūt 
attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes 
oficiāli atzītam.
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var 
iepriekš noteikt kritērijus, uz kuru pamata 
var uzskatīt, ka šāda oficiālā atzīšana ir 
piešķirta.
Apdrošināšanas maksājumi kompensē ne 
vairāk kā kopējās izmaksas, kas sedz 
37. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos zaudējumus, un nav saistīti ar 
prasībām vai norādēm par turpmākās 
produkcijas veidu vai apjomu.
Dalībvalstis var ierobežot prēmijas 
summu, kuras apmērā var pretendēt uz 
atbalstu, nosakot attiecīgus maksimālos 



AM\912809LV.doc 17/25 PE496.352v01-00

LV

apjomus.
4. Atbalsts nepārsniedz maksimālo 
summu, kas noteikta I pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 176
Jens Geier

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopfondi dzīvnieku un augu slimībām un 
vides incidentiem

svītrots

1. Attiecīgajam kopfondam ir tiesības 
pretendēt uz atbalstu, ja:
a. to ir akreditējusi kompetentā iestāde 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
b. tam ir pārredzama politika attiecībā uz 
iemaksām tajā un izmaksām no tā;

c. tam ir skaidri noteikumi, kuri nosaka 
atbildību par jebkuru radušos parādu.
2. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu 
ievērošanas administrēšanu un 
uzraudzību.
3. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz:
kopfonda izveidošanas administratīvajām 
izmaksām, kas sadalītas maksimāli trim 
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gadiem, pakāpeniski samazinot to 
apjomu;
summām, ko kopfonds izmaksā kā 
finanšu kompensāciju lauksaimniekiem. 
Turklāt finansiālais ieguldījums var 
attiekties uz procentiem par 
komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.
Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.
4. Attiecībā uz dzīvnieku slimībām 
finansiālo kompensāciju saskaņā ar 
37. panta 1. punkta b) apakšpunktu var 
piešķirt tikai tādu slimību gadījumos, kas 
minētas Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas izveidotajā dzīvnieku 
slimību sarakstā un/vai 
Lēmuma 90/424/EEK pielikumā.
5. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
kas noteikta I pielikumā.
Dalībvalstis var ierobežot izmaksas, par 
kurām ir tiesības saņemt atbalstu, 
piemērojot:
a. maksimālo apjomu katram fondam;
b. piemērotu maksimālo apjomu vienai 
vienībai.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 177
Jens Geier

Regulas priekšlikums
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40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ienākumu stabilizācijas instruments svītrots
1. Atbalstu saskaņā ar 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu var piešķirt tikai tad, ja 
ienākumu kritums pārsniedz 30 % no 
atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada 
ienākumiem iepriekšējo trīs gadu periodā 
vai trīs gadu vidējiem ienākumiem, kas 
aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo 
piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko 
un zemāko rādītāju. 37. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām 
ienākumi ir to lauksaimnieka ieņēmumu 
summa, kas saņemta no tirgus, ieskaitot 
jebkāda veida publisko atbalstu un 
atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda 
maksājumi lauksaimniekiem kompensē ne 
vairāk kā 70 % no zaudētajiem 
ienākumiem.
2. Attiecīgajam kopfondam ir tiesības 
pretendēt uz atbalstu, ja:

a. to ir akreditējusi kompetentā iestāde 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
b. tam ir pārredzama politika attiecībā uz 
iemaksām tajā un izmaksām no tā;
c. tam ir skaidri noteikumi, kuri nosaka 
atbildību par jebkuru radušos parādu.
3. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo 
īpaši par kompensācijas maksājumu 
piešķiršanu lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā un par šo noteikumu
ievērošanas administrēšanu un 
uzraudzību.
4. Finansiālie ieguldījumi, kas minēti 
37. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var 
attiekties tikai uz summām, ko kopfonds 
izmaksājis lauksaimniekiem kā finanšu 
kompensāciju. Turklāt finansiālais 
ieguldījums var attiekties uz procentiem 
par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus 
kopfonds ņēmis, lai izmaksātu finansiālu 
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kompensāciju lauksaimniekiem krīzes 
gadījumā.
Publisko līdzekļu ieguldījums neveido 
sākotnējo kapitālu.
5. Atbalsts nepārsniedz maksimālo likmi, 
kas noteikta I pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 178
Jens Geier

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumu īstenošanas noteikumi svītrots
1. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
šajā iedaļā paredzēto pasākumu 
īstenošanas noteikumus, kas attiecas uz:
(a) to iestāžu vai struktūru atlases 
procedūrām, kas sniedz lauksaimniecības 
un mežsaimniecības konsultāciju 
pakalpojumus, saimniecību pārvaldības 
vai lauku saimniecību atbalsta 
pakalpojumus, un atbalsta pakāpenisku 
samazināšanu 16. pantā minētajam 
konsultāciju pakalpojumu pasākumam;
(b) dalībvalsts novērtējumu par 
uzņēmējdarbības plāna izpildi, 
maksājumu iespējām, kā arī 
nosacījumiem, ar kādiem jaunajiem 
lauksaimniekiem ir pieejami citi 
pasākumi 20. pantā minētā saimniecības 
un uzņēmuma attīstības pasākuma 
ietvaros;
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(c) nošķiršanu no citiem pasākumiem, 
pāreju uz citām vienībām, kas nav 
I pielikumā izmantotās vienības, darījumu 
izmaksu aprēķināšanu un saistību 
pārveidošanu vai pielāgošanu 29. pantā 
minētā agrovides un klimata pasākuma, 
30. pantā minētā bioloģiskās 
lauksaimniecības pasākuma un 35. pantā 
minēto meža vides un klimata 
pakalpojumu un meža saglabāšanas 
pasākuma ietvaros;
(d) iespēju 29., 30., 31., 32., 34. un 
35. pantā minētajiem pasākumiem 
izmantot standarta pieņēmumus par 
negūtajiem ienākumiem un to 
aprēķināšanas kritērijiem;
(e) atbalsta summas aprēķināšanu, ja par 
darbību ir tiesības pretendēt uz atbalstu 
vairāk nekā viena pasākuma ietvaros.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
91. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 179
Jens Geier

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ieguldījumus irigācijas iekārtu 
modernizācijā vai izveidē, kas iekļauti 
dalībvalstu vai reģionu plānos vai 
programmās un par kuriem vispusīgos 
ietekmes uz vidi novērtējumos sniegts 
pozitīvs atzinums gan attiecībā uz ūdens 
kvalitāti, gan resursu kvantitāti;
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Or. de

Pamatojums

Reģionu komitejas atzinuma 37. grozījums.

Grozījums Nr. 180
Jens Geier

Regulas priekšlikums
64. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai piešķirtu izpildes rezervi, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
20. panta 2. punktā, pieejamajiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem, kas ELFLA 
vajadzībām iekasēti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 45. pantu, 
pieskaita Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
18. pantā minētās summas. Tās sadala 
dalībvalstīm proporcionāli to daļai no 
ELFLA atbalsta kopējā apjoma.

6. Pieejamos piešķirtos ieņēmumus, kas 
ELFLA vajadzībām iekasēti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. HR/2012 45. pantu, 
sadala dalībvalstīm proporcionāli to daļai 
no ELFLA atbalsta kopējā apjoma.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 181
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vismaz 30 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā 
ir rezervēti pasākumiem, ko veic saskaņā 
ar 29., 30. un 31. pantu.

Or. de
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Pamatojums

Obligāts minimālais līmenis attiecībā uz agrovides un klimata darbībām ir jāparedz ne tikai 
apsvērumā, bet arī attiecīgajā pantā. Lai uzsvērtu šo prioritāro pasākumu nozīmību un 
vienlaikus nodrošinātu pietiekamu elastību, minimālais līmenis ir nedaudz jāpalielina, proti, 
no 25 % līdz 30 %.

Grozījums Nr. 182
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 183
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. pielikums – 14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants — Riska pārvaldība svītrots

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
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41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 184
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. pielikums – 15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants — Ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšana

svītrots

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 185
Jens Geier

Regulas priekšlikums
5. pielikums – 16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants — Kopfondi dzīvnieku un augu 
slimībām un vides incidentiem

svītrots

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.

Grozījums Nr. 186
Jens Geier
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Regulas priekšlikums
5. pielikums – 17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants — Ienākumu stabilizācijas 
instruments

svītrots

Or. de

Pamatojums

Kopējās lauksaimniecības politikas 1. pīlārs paredzēts ienākumu stabilizēšanai. Šīs politikas 
2. pīlāra mērķis ir lauku attīstība. Tāpēc Komisijas priekšlikuma 37., 38., 39., 40. un 
41. pants un attiecīgie apsvērumi nav attiecināmi uz 2. pīlāru.


