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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

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

GROZĪJUMI

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

                                               
1 SEC(2008) 2868 galīgā versija, 14.11.2008.
2 COM(2009) 433.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam 
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

(6) Savienības lauku attīstības prioritātes 
būtu jācenšas sasniegt kopsolī ar 
ilgtspējīgu attīstību un Savienības virzību 
uz mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, kas 
izklāstīts Līguma 11. un 191. pantā, ņemot 
vērā principu “maksā piesārņotājs”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu
sasniegšanai, ievērojot ieceri šim nolūkam 
atvēlēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot Komisijas pieņemtu metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 

(8) Lai nodrošinātu lauku attīstības 
programmu tūlītēju uzsākšanu un efektīvu 
īstenošanu, ELFLA atbalstam būtu 
jābalstās uz racionālu administratīvo 
pamatnosacījumu izpildi. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānovērtē atbilstība 
dažiem ex ante nosacījumiem. Katrai 
dalībvalstij būtu jāsagatavo vai nu valsts 
lauku attīstības programma visai tās 
teritorijai, vai reģionālu programmu 
kopums. Katrā programmā būtu jānosaka 
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ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi. Plānošanai būtu 
jāatbilst Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, vienlaikus tai jābūt pielāgotai 
valsts specifikai un jāpapildina citi 
Savienības politikas virzieni, jo īpaši 
lauksaimniecības tirgus politika, kohēzijas 
politika un kopējā zivsaimniecības politika. 
Dalībvalstīm, kuras izvēlas izstrādāt 
reģionālu programmu kopumu, būtu jāspēj 
bez atsevišķa budžeta piešķīruma sagatavot 
arī valsts sistēmu, lai atvieglotu darba 
koordināciju starp reģioniem valsts mēroga 
problēmu risināšanā.

ar Savienības lauku attīstības prioritātēm 
saistītu mērķu sasniegšanas stratēģija un 
veicamie pasākumi, vienlaikus nodrošinot 
finanšu resursu līdzsvarotu sadalījumu pa 
Savienības prioritātēm, kā arī prioritāšu 
saskaņotību. Plānošanai būtu jāatbilst 
Savienības lauku attīstības prioritātēm, 
vienlaikus tai jābūt pielāgotai valsts 
specifikai un jāpapildina citi Savienības 
politikas virzieni, jo īpaši lauksaimniecības 
tirgus politika, citu kohēzijas politikas VSS 
fondu pasākumi un kopējā 
zivsaimniecības politika, ņemot vērā 
iespēju plānošanā apvienot dažādu fondu 
sniegto atbalstu. Dalībvalstīm, kuras 
izvēlas izstrādāt reģionālu programmu 
kopumu, būtu jāspēj bez atsevišķa budžeta 
piešķīruma sagatavot arī valsts sistēmu, lai 
atvieglotu darba koordināciju starp 
reģioniem valsts mēroga problēmu 
risināšanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 uz 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 

(9) Lai pievērstos īpašām vajadzībām 
jomās, kuras dalībvalstīm ir īpaši svarīgas, 
būtu jādod tām iespēja savās lauku 
attīstības programmās iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas, ņemot vērā saikni starp 
pilsētām un lauku apvidiem un 
starpreģionālo sadarbību. Tematiskajām 
apakšprogrammām cita starpā būtu 
jāattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem, 
mazajām saimniecībām, kalnu apgabaliem,
uz īsu piegādes ķēžu izveidi, uzlabotām 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām 
un uz dabas resursu un bioloģiski 
augstvērtīgu lauksaimniecības sistēmu 
izmantošanu. Tematiskās 
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efektivitāti, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt augstākas atbalsta likmes 
konkrētām darbībām, uz ko šīs 
apakšprogrammas attiecas. 

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. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lauku attīstības programmās mērķi 
jānosaka atbilstoši visām dalībvalstīm 
kopīgiem mērķa rādītājiem. Lai atvieglotu 
šo uzdevumu, saskaņā ar Savienības lauku 
attīstības prioritātēm būtu jānosaka jomas, 
uz kurām šie rādītāji attiecas. Ņemot vērā 
to, ka Savienības lauku attīstības prioritāte, 
kas saistīta ar zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, ir 
horizontāla prioritāte, pasākumi saskaņā ar 
šo prioritāti ir jāuzskata par lietderīgiem 
pārējām Savienības prioritātēm noteikto 
mērķa rādītāju sasniegšanā.

(11) Lauku attīstības programmās mērķi 
jānosaka atbilstoši visām dalībvalstīm 
kopīgiem rādītājiem. Lai atvieglotu šo 
uzdevumu, saskaņā ar Savienības lauku 
attīstības prioritātēm būtu jānosaka jomas, 
uz kurām šie rādītāji attiecas. Ņemot vērā 
to, ka Savienības lauku attīstības prioritāte, 
kas saistīta ar zināšanu pārnesi 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, ir 
horizontāla prioritāte, pasākumi saskaņā ar 
šo prioritāti ir jāuzskata par lietderīgiem 
pārējām Savienības prioritātēm noteikto 
kopīgo rādītāju sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības (14) Lauksaimniecības un mežsaimniecības 



PA\907068LV.doc 9/43 PE492.639v01-00

LV

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, 
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. 

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, 
informācijas pasākumi, kā arī īstermiņa 
saimniecību pieredzes apmaiņas vai 
apmeklējumu programmas. Iegūtajām 
zināšanām un informācijai būtu jādod 
iespēja lauksaimniekiem, meža 
tiesiskajiem valdītājiem, lauku attīstības 
asociācijām un tīkliem, personām, kas 
iesaistītas pārtikas nozarē, un lauku 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem paaugstināt to konkurētspēju 
un resursefektivitāti un uzlabot to 
ekoloģiskos rādītājus, vienlaikus veicinot 
lauku ekonomikas ilgtspēju. Lai 
nodrošinātu to, ka zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi palīdz sasniegt 
minētos rezultātus, būtu jānosaka prasība, 
ka zināšanu pārneses pakalpojumu 
sniedzējiem ir visas tam nepieciešamās 
iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) MVU ir Savienības lauku ekonomikas (22) MVU ir Savienības ilgtspējīgas lauku 
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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.

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 
saskaņā ar ilgtspējīgu reģionālo attīstību. 
Būtu jārosina projekti, kas vienlaikus 
integrē lauksaimniecību, lauku tūrismu, 
veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu 
lauku apvidos, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, kā arī ieguldījumi 
atjaunojamās enerģijas jomā. Būtu 
jāstiprina lauku apvidu ilgtspējīga 
attīstība, veicinot saikni starp pilsētām un 
lauku apvidiem un starpreģionālo 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtisks elements jebkuros centienos 
apgūt izaugsmes potenciālu un veicināt 
lauku apvidu ilgtspēju ir vietējās 
infrastruktūras un vietējo 
pamatpakalpojumu izveide lauku apvidos, 
neaizmirstot arī brīvā laika pavadīšanu un 
kultūru, ciematu atjaunošana un pasākumi, 
kuru mērķis ir atjaunot un pilnveidot 
ciematu un lauku ainavu kultūras un dabas 
mantojumu. Tāpēc būtu jāpiešķir atbalsts 
darbībām ar šo mērķi, tostarp informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai 
un ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas 

(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. Būtu jāstiprina lauku apvidu 
ilgtspējīga attīstība, veicinot saikni starp 
pilsētām un lauku apvidiem un 
starpreģionālo sadarbību. Tāpēc būtu 
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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.

jāpiešķir atbalsts darbībām ar šo mērķi, 
tostarp informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamībai un ātrdarbīga un 
īpaši ātrdarbīga platjoslas tīkla 
nodrošināšanai. Prioritāte būtu jāpiešķir 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
iniciatīvām, kas pieder sabiedrībai un ko 
pārvalda un kontrolē sabiedrība. 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. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
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.

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
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 pastāvošās LEADER 
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grupas būtu jākvalificē kā vietējās rīcības 
grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) ELFLA atbalstam LEADER vietējai 
attīstībai būtu jāaptver visi vietējās 
attīstības stratēģiju sagatavošanas un 
īstenošanas un vietējo rīcības grupu 
darbības aspekti, kā arī sadarbība starp 
teritorijām un grupām, kuras realizē 
augšupēju un sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību. Lai tiem partneriem lauku 
apvidos, kuri vēl neizmanto LEADER, 
dotu iespēju izmēģināt vietējās attīstības 
stratēģiju un sagatavoties tās izstrādei un 
darbībai, būtu jāfinansē arī “LEADER 
darbības uzsākšanas komplekts”. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem detalizēti nosaka 
attiecināmās vietējo rīcības grupu 
aktivizēšanas izmaksas.

(40) ELFLA atbalstam LEADER vietējai 
attīstībai būtu jāaptver visi vietējās 
attīstības stratēģiju sagatavošanas un 
īstenošanas un vietējo rīcības grupu 
darbības aspekti, kā arī sadarbība starp 
teritorijām un grupām, kuras realizē 
augšupēju un sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību. Lai tiem partneriem lauku 
apvidos, kuri vēl neizmanto LEADER, 
dotu iespēju izmēģināt vietējās attīstības 
stratēģiju un sagatavoties tās izstrādei un 
darbībai, būtu jāfinansē arī “LEADER 
darbības uzsākšanas komplekts”. Lai 
nodrošinātu ELFLA budžeta līdzekļu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu, 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, ar kuriem detalizēti nosaka 
attiecināmās vietējo rīcības grupu 
aktivizēšanas izmaksas. Tas būtu jādara 
saskaņā ar Regulu [KNR/2012].

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai palīdzētu sasniegt EIP (47) Lai palīdzētu sasniegt EIP 



PA\907068LV.doc 13/43 PE492.639v01-00

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Dalībvalstīm daļa no katras tehniskajai 
palīdzībai veltītās lauku attīstības 
programmas kopējās summas būtu 
jārezervē, lai finansētu valsts lauku tīkla 
izveidi un darbību, kas apvienotu lauku 
attīstībā iesaistītās organizācijas un 
administrācijas, arī partnerības veidā, ar 
mērķi palielināt to iesaisti programmas 
īstenošanā un uzlabot lauku attīstības 
programmu kvalitāti. Valstu lauku tīkliem 
būtu jāsagatavo un jāīsteno rīcības plāns.

(49) Dalībvalstīm daļa no katras tehniskajai 
palīdzībai veltītās lauku attīstības 
programmas kopējās summas būtu 
jārezervē, lai finansētu valsts lauku tīkla 
izveidi un darbību, kas apvienotu lauku 
attīstībā iesaistītās organizācijas un 
administrācijas, arī Regulas [KNR/2012] 
5. pantā minētās partnerības veidā, ar 
mērķi palielināt to iesaisti programmas 
īstenošanā un uzlabot lauku attīstības 
programmu kvalitāti. Valstu lauku tīkliem 
būtu jāsagatavo un jāīsteno rīcības plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, ražīgu 
lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 

(51) Lauku attīstības programmām būtu 
jānodrošina novatoriskas darbības, kas 
veicina resursefektīvu, energoefektīvu, 
ražīgu, klimatam labvēlīgu un noturīgu
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līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību.

lauksaimniecības nozari ar zemu emisiju 
līmeni, sniedzot atbalstu no EIP 
lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai. 
EIP vajadzētu veicināt novatorisku 
risinājumu ātrāku un plašāku ieviešanu 
praksē. EIP būtu jārada pievienotā vērtība, 
uzlabojot ar inovācijām saistīto 
instrumentu izmantošanu un efektivitāti un 
sinerģiju starp tiem. EIP būtu jānovērš 
nepilnības, labāk sasaistot pētniecību un 
praktisko lauksaimniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Vismaz 10 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā 
ir rezervēti LEADER. Vismaz 40 % no 
kopējā ELFLA ieguldījuma lauku 
attīstības programmā ir rezervēti 
pasākumiem, kas minēti šīs regulas 29., 
30. un 31. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iezīmē lauku attīstības politikas 
stratēģisko kontekstu;

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

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula papildina noteikumus, kas 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
otrajā daļā.

2. Šī regula papildina noteikumus, kas 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. [VSS/2012] 
otrajā un trešajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “plānošana”: organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos ar 
mērķi uz daudzgadu pamata īstenot kopīgu 
Savienības un dalībvalstu darbību, lai 
sasniegtu Savienības lauku attīstības 
prioritātes;

a) “plānošana”: organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process saskaņā ar Regulas 
(VSS) 5. pantu vairākos posmos ar mērķi 
uz daudzgadu pamata īstenot kopīgu 
Savienības un dalībvalstu darbību, lai 
sasniegtu Savienības lauku attīstības 
prioritātes, jo īpaši ņemot vērā integrētu 
pieeju, apvienojot dažādu VSS fondu 
sniegto atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) “ilgtspējīgas vietējās attīstības 
stratēģija”: saskaņots darbību kopums 
vietējo mērķu un vajadzību apmierināšanai, 
tiecoties uz integrētu ilgtspējīgu attīstību 
vietējā līmenī, kas sekmē Savienības 
ilgtspējīgas lauku attīstības prioritāšu, 
tostarp saiknes starp pilsētām un lauku 
apvidiem un starpreģionālās sadarbības,
sasniegšanu, ko īsteno konkrēta 
apakšreģionālā teritoriālā līmeņa 
partnerībā; 
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Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) “sabiedrības virzīta vietējā attīstība” 
(CLLD): decentralizēta augšupēja 
pārvaldība un partnerība vietējā un 
apakšreģionālā līmenī, saskaņā ar kuru 
lauku ekonomikas dalībnieki tiek rosināti 
plānot un īstenot daudznozaru un 
platībatkarīgas ilgtspējīgas vietējās 
attīstības stratēģijas, veicinot sabiedrības 
īpašumtiesības, sabiedrības spēju 
veidošanu un inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) lauksaimniecības konkurētspēja; 1) lauksaimnieku konkurētspēja vietējā, 
reģionālajā, valsts vai starptautiskajā 
tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un klimata politika;

2) dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana, kas aptver ūdeni, 
augsni, bioloģisko daudzveidību, enerģiju 
un pasākumus cīņai pret klimata 
pārmaiņām un atbalsta sniegšanai 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām, 
kas pielāgotas klimata pārmaiņu 
izraisītajām sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) līdzsvarota teritoriālā attīstība lauku 
apvidos.

3) lauku ekonomikas un kopienu 
līdzsvarota teritoriālā attīstība, ietverot 
saikni starp pilsētām un lauku apvidiem 
un starpreģionālo sadarbību.

Or. en



PE492.639v01-00 20/43 PA\907068LV.doc

LV

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) lauku sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) inovācijas un uzlabotas agronomijas 
un lauku attīstības prakses apmaiņas 
stiprināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sekmēt inovāciju un zināšanu bāzi lauku 
apvidos,

a) sekmēt inovāciju un labas agronomijas 
prakses apmaiņu lauku apvidos,

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvieglot jaunās paaudzes ienākšanu 
lauksaimniecībā;

b) atvieglot paaudžu atjaunošanos un 
jaunu dalībnieku ienākšanu 
lauksaimniecībā un lauku attīstības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) labākai primāro ražotāju integrācijai 
pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes 
shēmas, noieta veicināšanu vietējos tirgos 
un īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un 
starpnozaru organizācijas,

a) labākai primāro ražotāju piekļuvei 
pārtikas piegādes ķēdei, izmantojot 
kvalitātes shēmas, noieta veicināšanu 
vietējos tirgos un īsas piegādes ķēdes, 
ražotāju grupas, ražotāju un patērētāju 
grupas un starpnozaru organizācijas,

Or. en
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Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lauku saimniecību riska pārvaldības 
atbalstam;

b) lauku saimniecību riska pārvaldības 
atbalstam, veicot piesardzības pasākumus, 
kas samazina slimību un ražas zudumu 
risku;

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

veicināt resursu efektīvu izmantošanu un 
atbalstīt pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas 
un mežsaimniecības nozarē, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

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

Or. en

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt ūdens izmantošanas 
efektivitāti lauksaimniecībā,

a) palielināt ūdens izmantošanas 
efektivitāti un ekonomiju lauksaimniecībā,

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palielināt enerģijas izmantošanas 
efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas 
pārstrādē,

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

Or. en
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

veicināt sociālo iekļautību, nabadzības 
mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku 
apvidos, īpašu uzmanību pievēršot šādām 
jomām:

veicināt sociālo iekļautību, nabadzības 
mazināšanu un ekonomisko attīstību, 
tostarp medicīnas un sociālos 
pakalpojumus, lauku apvidos, īpašu 
uzmanību pievēršot šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 42

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 
mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu un 
darbvietu radīšanu,

Or. en
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Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas šīs prioritātes palīdz sasniegt 
transversālos mērķus inovācijas, vides, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās jomā.

Visas šīs prioritātes palīdz sasniegt 
4. pantā minētos transversālos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
finanšu resursu līdzsvarotu sadalījumu pa 
visām sešām Savienības prioritātēm. Šim 
nolūkam katrai prioritātei piešķir vismaz 
10 % no programmai iedalīto ELFLA 
līdzekļu kopējā apjoma. Vismaz 40 % no 
programmai iedalīto ELFLA līdzekļu 
kopējā apjoma piešķir šīs regulas 29., 30. 
un 31. pantā minētajiem pasākumiem 
sadalījumā pa prioritātēm. Nodrošina 
dažādu prioritāšu saskaņotību.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis savās lauku attīstības 
programmās var iekļaut tematiskas 
apakšprogrammas, kuras palīdz sasniegt 
Savienības lauku attīstības prioritātes, 
ņemot vērā saikni starp pilsētām un lauku 
apvidiem un starpreģionālo sadarbību, un 
kuru mērķis ir risināt apzinātās konkrētās 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz:

Or. en
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pasākumiem, ar ko veicina uzlabotas 
ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas un 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) bioloģiski augstvērtīgām 
lauksaimniecības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 50

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, mazajiem 
lauksaimniekiem un kalnu apgabaliem 
maksimālās atbalsta likmes var paaugstināt 
saskaņā ar I pielikumu. Tomēr maksimālā 
kombinētā atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 
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90 %.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Analīzes struktūrā ir ņemtas vērā 
Savienības lauku attīstības prioritātes. 
Īpašas vajadzības, kas saistītas ar vidi, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām un inovāciju, novērtē 
attiecībā uz Savienības lauku attīstības 
prioritātēm, lai noteiktu piemērotāko rīcību 
šajās trijās jomās katras prioritātes līmenī;

Analīzes struktūrā ir ņemtas vērā 
Savienības lauku attīstības un vides
prioritātes, ņemot vērā visus spēkā esošos 
tiesību aktus un datus vides jomā. Īpašas 
vajadzības, kas saistītas ar uzlabotām 
ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām, 
bioloģisko daudzveidību un savvaļas 
sugām, ūdens un augsnes 
apsaimniekošanu, vidi, klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu un pielāgošanos tām un 
inovāciju, novērtē attiecībā uz Savienības 
lauku attīstības prioritātēm, lai noteiktu 
piemērotāko rīcību šajās jomās katras 
prioritātes līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stratēģijas aprakstu, kurā iekļauj mērķu 
noteikšanu katrai no programmā 
ietvertajām Savienības lauku attīstības 
prioritāšu jomām, pamatojoties uz 
76. pantā minētajiem kopīgajiem 
rādītājiem, kuri jānosaka kā daļa no 
74. pantā minētās uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas, un pasākumu izvēli, 
kura pamatojas uz pareizu programmas 

c) stratēģijas aprakstu, kurā iekļauj mērķu 
noteikšanu katrai no programmā 
ietvertajām Savienības lauku attīstības 
ieguldījumu prioritātēm, pamatojoties uz 
76. pantā minētajiem kopīgajiem
rādītājiem, kuri jānosaka kā daļa no 
74. pantā minētās uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmas, un pasākumu izvēli, 
kura pamatojas uz pareizu programmas 
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intervences loģiku, kā arī novērtējumu par 
mērķu sasniegšanai izvēlēto pasākumu 
paredzamo ieguldījumu.

intervences loģiku, kā arī novērtējumu par 
mērķu sasniegšanai izvēlēto pasākumu 
paredzamo ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) saistībā ar vietējo attīstību — konkrētu 
aprakstu par koordinācijas mehānismiem 
starp vietējās attīstības stratēģijām, 
36. pantā minēto sadarbības pasākumu, 
21. pantā minēto pasākumu 
pamatpakalpojumu sniegšanai un ciematu 
atjaunošanai lauku apvidos un atbalstu ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām 
lauku apvidos saskaņā ar 20. pantā minēto 
pasākumu lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstībai lauku apvidos;

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

Or. en
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Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) to teritoriju noteikšanu, kurās tiks 
īstenota sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība, un Regulas (VSS/2012) 28. un 
29. panta īstenošanas kārtības 
definēšanu, ietverot ELFLA un citu VSS 
fondu paredzamo sadalījumu integrētām 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) attiecīgā gadījumā — ELFLA un citu 
VSS fondu finanšu ieguldījumu dažādu 
VSS fondu atbalstītā programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – o un p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanu pārneses un informācijas 
pasākumi

Zināšanu pārnese, ilgtspējīgas prakses 
apmaiņa un informācijas pasākumi

Or. en
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Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu ir 
paredzēts personām, kas iesaistītas 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē, zemes 
apsaimniekotājiem un citiem ekonomikas 
dalībniekiem, kas ir MVU, kuri darbojas 
lauku apvidos.

Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu ir 
paredzēts personām, kas iesaistītas 
lauksaimniecības, pārtikas un 
mežsaimniecības nozarē, zemes 
apsaimniekotājiem, lauku attīstības 
asociācijām un tīkliem un citiem 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi, kuri 
darbojas lauku apvidos.

Or. en

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecināmās izmaksas saskaņā ar šo 
pasākumu ir zināšanu pārneses vai 
informācijas pasākuma organizēšanas un 
īstenošanas izmaksas. Demonstrējumu 

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

Demonstrējumu projektiem paredzēts 
atbalsts var segt arī attiecīgās ieguldījumu 
izmaksas. Attiecināmās izmaksas ir arī 
dalībnieku ceļa, uzturēšanās un dienas 
naudas izdevumi, kā arī lauksaimnieku 
aizvietošanas izmaksas. 

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) saskaņā ar šādām shēmām saražotā 
galaprodukta specifika izriet no 
nepārprotamiem pienākumiem garantēt:

i) saskaņā ar šādām shēmām saražotā 
galaprodukta specifika izriet no 
nepārprotamiem pienākumiem garantēt:

– konkrētas produkta īpašības vai – konkrētas produkta īpašības vai
– konkrētas lauksaimniecības vai ražošanas 
metodes, vai

– konkrētas lauksaimniecības vai ražošanas 
metodes, vai

– īsas un vietējās pārtikas piegādes ķēdes, 
vai

– galaprodukta kvalitāti, kas ievērojami 
pārsniedz komerciālo preču standartus 
attiecībā uz sabiedrības, dzīvnieku vai augu 
veselību, dzīvnieku labturību vai vides 
aizsardzību,

– galaprodukta kvalitāti, kas ievērojami 
pārsniedz komerciālo preču standartus 
attiecībā uz sabiedrības, dzīvnieku vai augu 
veselību, dzīvnieku labturību vai vides 
aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība un partnerību veidošana
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Or. en

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
partnerībām,

Or. en

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumiem visu veidu maza mēroga 
infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai 
paplašināšanā, tostarp ieguldījumiem
atjaunojamos energoresursos;

b) ieguldījumiem visu veidu maza mēroga 
infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā vai 
paplašināšanā, ņemot vērā saikni starp 
pilsētām un lauku apvidiem un ietverot 
ieguldījumus energoefektivitātes 
pasākumos un atjaunojamos 
energoresursos;

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumiem lauku iedzīvotājiem 
paredzētu vietējo pamatpakalpojumu, 
ieskaitot brīvā laika pavadīšanas iespējas 
un kultūru, un ar tiem saistītās 
infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā un 

d) ieguldījumiem lauku iedzīvotājiem 
paredzētu vietējo pamatpakalpojumu, 
ieskaitot brīvā laika pavadīšanas iespējas 
un kultūru, un ar tiem saistītās 
infrastruktūras ierīkošanā, uzlabošanā un 
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paplašināšanā; paplašināšanā, prioritāti piešķirot 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
iniciatīvām, kas pieder sabiedrībai un ko 
pārvalda un kontrolē sabiedrība, 
izmantojot tādus īpašumtiesību modeļus 
kā vietējās apvienības un sabiedrības 
ieguldījumu fondi, ko demokrātiski 
pārvalda un kuros piedalās vietējie 
iedzīvotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
90. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
infrastruktūras veidu noteikšanu, par 
kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu 
saskaņā ar šo pasākumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pasākumiem vietējā mērogā, kas saistīti ar 
īsas piegādes ķēdes un vietējo tirgu 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vietējās rīcības grupas ietver arī 
pastāvošās LEADER grupas, kas jau 
kvalificētas saskaņā ar Leader II1 vai 
Leader+2 iniciatīvu vai Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1698/2005 (ELFLA)3 62. pantu.
______________
1 Komisijas paziņojums dalībvalstīm, ar 
ko nosaka pamatnostādnes vispārējām 
dotācijām vai integrētām darbības 
programmām, attiecībā uz kurām 
dalībvalstis ir aicinātas iesniegt 
pieteikumus palīdzības saņemšanai 
saskaņā ar Kopienas iniciatīvu lauku 
attīstībai (Leader II) (OV C 180, 
1.7.1994., 48. lpp.).
2 Komisijas 2000. gada 14. aprīļa 
paziņojums dalībvalstīm, ar ko nosaka 
pamatnostādnes Kopienas iniciatīvai 
attiecībā uz lauku attīstību (Leader+) 
(OV C 139, 18.5.2000., 5. lpp). 
Paziņojumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Komisijas paziņojumu, ar kuru groza 
Komisijas 2000. gada 14. aprīļa 
paziņojumu dalībvalstīm, ar ko nosaka 
pamatnostādnes Kopienas iniciatīvai 
attiecībā uz lauku attīstību (Leader+) 
(OV C 294, 4.12.2003., 11. lpp).
3 Padomes 2005. gada 20. septembra 
Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
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(ELFLA).

Or. en

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kārtējās izmaksas, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 31. panta 
d) punktā, ir izmaksas, kas saistītas ar 
īstenošanas pārvaldību, kad vietējā rīcības 
grupa īsteno vietējās attīstības stratēģiju.

1. Kārtējās izmaksas, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. [VSS/2012] 31. panta 
d) punktā, ir izmaksas, kas saistītas ar 
īstenošanas pārvaldību, kad vietējā rīcības 
grupa īsteno ilgtspējīgas vietējās attīstības 
stratēģiju. 

Or. en
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [CSF/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas par 
darbībām, kuras veic, lai informētu par 
vietējās attīstības stratēģiju, kā arī projekta 
izstrādes uzdevumiem. 

2. Teritorijas aktivizēšanas izmaksas, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. [VSS/2012] 
31. panta d) punktā, ir izmaksas par 
darbībām, kuras veic, lai informētu par 
ilgtspējīgas vietējās attīstības stratēģiju, kā 
arī projekta izstrādes uzdevumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informējot zinātnieku aprindas par 
lauksaimniecības prakses pētniecības 
vajadzībām.

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

Or. en

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
65. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vismaz 5 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā ir 
rezervēti Leader.

5. Vismaz 10 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā ir 
rezervēti Leader.

Or. en

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vismaz 40 % no kopējā ELFLA 
ieguldījuma lauku attīstības programmā 
ir rezervēti pasākumiem, kas minēti šīs 
regulas 29., 30. un 31. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
65. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde un uzraudzības komiteja 
veic katras lauku attīstības programmas 
uzraudzību, ņemot vērā finanšu, iznākuma 
un mērķa rādītājus.

2. Vadošā iestāde un uzraudzības komiteja 
veic katras lauku attīstības programmas 
uzraudzību, ņemot vērā finanšu, iznākuma 
un kopīgos rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kurās īsteno reģionālas 
programmas, var izveidot valsts 

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

reģionālās uzraudzības komitejas. Valsts 
uzraudzības komitejas koordinē reģionālo 
programmu īstenošanu saistībā ar valsts 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en


