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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par KZP finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību apvieno vienā 
pamatdokumentā visus noteikumus un prasības, kuru mērķis ir īstenot vienotu Kopienas 
lauksaimniecības politiku un tādējādi efektīvi izpildīt stratēģiju „Eiropa 2020”.

Regulas priekšlikums pēc sava rakstura un funkcijas ir iespējami racionāls un tādam tam 
jābūt, tajā jādefinē visi reglamentējamie jautājumi, kas veido kopējo lauksaimniecības 
politiku, un visi šajā nolūkā īstenojamie vienotie pasākumi un/vai darbības visā Savienības 
teritorijā.

Tāpēc, jo īpaši no reģionālās attīstības viedokļa, priekšlikumā nav pietiekami iekļautas 
izmaiņas un/vai papildinājumi, kas varētu zināmā mērā negatīvi ietekmēt šīs politikas jomas 
uzdevumu un rezultātu.

Ņemot to vērā, atzinumā ir mēģināts lielāku uzmanību pievērst kopējās lauksaimniecības 
politikas galvenajām mērķgrupām, proti, lauksaimniekiem un lauku kopienām, kā arī uzsvērt 
pieeju, kas risina īpašās, no vietējiem un teritoriāliem apstākļiem izrietošās vajadzības.

Piemēram, tiek mēģināts racionalizēt un padarīt efektīvāku KZP institucionālo aspektu un 
samazināt vai novērst nevajadzīgus pienākumus, kas apgrūtina lauksaimniekus. Kaut gan 
regulas priekšlikumā paredzēta maksājumu aģentūru atbildība par savu neefektīvo darbu un 
šīs atbildības pakāpe, tas automātiski nenozīmē, ka samazinās atbalsta saņēmējiem uzliktais 
slogs. Patiesībā laikposmā, kad lauksaimniecības tirgi stipri svārstās un ir noteikti ekonomiski 
ierobežojumi, maksājuma kavēšanās var radīt lieku slogu uzņēmumiem, kuru spējas ietekmēt 
situāciju un finansiālais stāvoklis pasliktinātos tādu apstākļu dēļ, ko viņi nevar ietekmēt.

Tiek mēģināts arī saimniecību konsultatīvās sistēmas piemērošanas kritērijus attiecināt uz 
uzņēmumiem un uzņēmējiem, kam vairāk nekā citiem ir vajadzīga racionāla un kompetenta 
mērķu noteikšana lauksaimniecības uzņēmuma vadības jomā. Tas tiek darīts, lai 
lauksaimniecības nozarē īstenotu pārdomātu, nevis piespiedu racionalizāciju, īpaši tajos lauku 
reģionos, kur iedzīvotāji vēl dzīvo laukos un kur lauksaimniecība vēl ir kultūras vērtība, 
dzīvotspējas un bagātības apliecinājums, kaut arī tas nav rēķināms naudā.

Tajā pašā laikā atzinumā ir mēģināts sekmēt kopējos ieguvumus kopienām, ko negatīvi 
ietekmē atsevišķu tādu personu rīcība, kuras neievēro noteikumus vai krāpjas, bieži vien radot 
krīzes situācijas, kas lielā mērā un ilgstoši vājina attiecīgās teritorijas centienus.

Visbeidzot, ir mēģināts uzraudzības mērķus pārorientēt uz ekonomikas rādītājiem, tajos 
iekļaujot un efektīvāk atspoguļojot kopējās lauksaimniecības politikas rezultātus, lai radītu 
iespējami pilnīgu priekšstatu par kopējās lauksaimniecības politikas piemērošanas sekmēm. 
Komiteja uzskata, ka šajā nolūkā ir lietderīgi uzraudzību attiecināt uz šādiem papildu 
mainīgajiem lielumiem: tirgu pieejamība, profesionālās mācības un cenu stabilitāte, 
līgumiskās lauksaimniecības izplatība; no atjaunojamu energoresursu avotiem iegūtas 
enerģijas izplatības, ražošanas un izmantošanas līmenis lauksaimniecībā un lauku kopienās, 
līdzsvarota teritoriālā attīstība vismaz reģionālā līmenī, sociālā mobilitāte, demogrāfiskās 
tendences, depopulācija, ienākumi, kam nav jābūt gūtiem tikai no lauksaimniecības, un cīņa 



PE494.608v01-00 4/15 PA\910290LV.doc

LV

ar nabadzību lauku apgabalos.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai uzlabotu atbalsta saņēmēju 
informētību par sakarību starp 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
pārvaldību, no vienas puses, un 
standartiem, kas saistīti ar vidi, klimata 
pārmaiņām, zemes labiem 
lauksaimniecības apstākļiem, pārtikas 
nekaitīgumu, sabiedrības veselību, 
dzīvnieku veselību, augu veselību un 
dzīvnieku labturību, no otras puses, 
dalībvalstīm ir jāizveido visaptveroša 
saimniecību konsultatīvā sistēma, kas 
piedāvā konsultācijas atbalsta saņēmējiem. 
Šādai saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt atbalsta 
saņēmēju pienākumu un atbildību ievērot 
šos standartus. Dalībvalstīm arī būtu 
jānodrošina konsultāciju un pārbaužu 
nepārprotama nošķirtība.

(10) Lai uzlabotu atbalsta saņēmēju 
informētību par sakarību starp raksturīgo, 
atbilstīgo un ieteicamo lauksaimniecības 
praksi attiecīgajā areālā un saimniecību 
pārvaldību, no vienas puses, un 
standartiem, kas saistīti ar vidi, klimata 
pārmaiņām, zemes labiem 
lauksaimniecības apstākļiem, pārtikas 
nekaitīgumu, sabiedrības veselību, 
dzīvnieku veselību, augu veselību un 
dzīvnieku labturību, no otras puses, 
dalībvalstīm ir jāizveido visaptveroša 
saimniecību konsultatīvā sistēma, kas 
piedāvā konsultācijas atbalsta saņēmējiem. 
Šādai saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt atbalsta 
saņēmēju pienākumu un atbildību ievērot 
šos standartus. Dalībvalstīm arī būtu 
jānodrošina konsultāciju un pārbaužu 
nepārprotama nošķirtība.

Or. it

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai 
būtu jāaptver vismaz tās prasības un 
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standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām, kā arī mazo lauku saimniecību 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

standarti, kas veido savstarpējās atbilstības 
prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu 
jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī 
lauksaimniecības teritoriju 
apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) 
Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par 
lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 
kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu 
jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ĢMO sēklu un no šādiem 
augiem iegūto produktu izmantošanas 
sekām, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām, kā arī mazo lauku saimniecību 
saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

Or. it

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā jābūt brīvprātīgai. 
Būtu jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta 
saņēmējiem – pat tiem, kuri nesaņem 
atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr 
dalībvalstis var noteikt prioritātes 
kritērijus. Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir 
atbilstoši konsultatīvās darbības gaitā 
iegūto informāciju uzskatīt par 
konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad tiek 
nopietni pārkāpti Savienības vai valsts 
tiesību akti. Lai nodrošinātu sistēmas 
efektivitāti, konsultantiem jābūt atbilstoši 
kvalificētiem un tiem nepieciešamas 

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību 
konsultatīvajā sistēmā jābūt brīvprātīgai. 
Būtu jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta 
saņēmējiem – pat tiem, kuri nesaņem 
atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr 
dalībvalstis var noteikt prioritātes 
kritērijus, īpaši lauksaimniekiem, kas 
citādi varētu tikt izslēgti no atbalsta 
saņemšanas un kam vairāk nekā citiem ir 
vajadzīga kompetenta mērķu noteikšana, 
sevišķi teritorijās, kam raksturīga ļoti sīka 
lauksaimnieciska sadrumstalotība. Ņemot 
vērā sistēmas raksturu, ir atbilstoši 
konsultatīvās darbības gaitā iegūto 
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regulāras mācības. informāciju uzskatīt par konfidenciālu, 
izņemot gadījumus, kad tiek nopietni 
pārkāpti Savienības vai valsts tiesību akti. 
Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti, 
konsultantiem jābūt atbilstoši kvalificētiem 
un tiem nepieciešamas regulāras mācības.

Or. it

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijai būtu jādara dalībvalstīm 
pieejami finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi, lai 
segtu akreditēto maksājumu aģentūru 
izdevumus attiecībā uz ELGF. Tas tiek 
veikts atmaksājumu veidā, pamatojoties uz 
šo aģentūru iegrāmatotajiem izdevumiem.
Kamēr atmaksājumi mēneša maksājumu 
veidā nav veikti, dalībvalstīm jāmobilizē 
finanšu līdzekļi atbilstoši akreditēto 
maksājumu aģentūru vajadzībām. 
Personāla un administratīvas izmaksas 
dalībvalstīm un KLP īstenošanā 
iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem būtu
jāsedz no saviem līdzekļiem.

(13) Komisijai būtu jādara dalībvalstīm 
pieejami finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi, lai 
segtu akreditēto maksājumu aģentūru 
izdevumus attiecībā uz ELGF. Tas tiek 
veikts atmaksājumu veidā, pamatojoties uz 
šo aģentūru iegrāmatotajiem izdevumiem. 
Kamēr atmaksājumi mēneša maksājumu 
veidā nav veikti, dalībvalstīm jāmobilizē 
finanšu līdzekļi atbilstoši akreditēto 
maksājumu aģentūru vajadzībām. Lai 
maksājumu aģentūru darbība būtu 
efektīvāka, personāla un administratīvas 
izmaksas dalībvalstīm KLP īstenošanā būtu 
jāsedz no saviem līdzekļiem.

Or. it

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai saņēmēji varētu efektīvi izmantot 
Savienības atbalstu, to ir svarīgi izmaksāt 
laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības 
tiesību aktos paredzētos maksājuma 

(25) Lai saņēmēji varētu efektīvi izmantot 
Savienības atbalstu, to ir svarīgi izmaksāt 
laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības 
tiesību aktos paredzētos maksājuma 
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termiņus, tas var radīt nopietnas problēmas 
atbalsta saņēmējiem un apdraudēt 
Savienības gada budžeta sastādīšanu. 
Tāpēc Savienības finansējumu nevajadzētu 
izmantot tādu izdevumu segšanai, kas 
veikti, neievērojot maksājumu termiņus. 
Lai ievērotu proporcionalitātes principu, 
Komisijai būtu jāspēj paredzēt atkāpes no 
šā vispārējā noteikuma. Šis Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 paredzētais princips būtu 
jāsaglabā un jāpiemēro gan ELGF, gan 
ELFLA. Ja dalībvalstis veic maksājumu 
vēlu, tām būtu jāpievieno pamatsummai 
procenti uz sava rēķina kā kompensācija 
atbalsta saņēmējiem. Šāds noteikums 
varētu radīt dalībvalstīm stimulu labāk 
ievērot maksājumu termiņus un varētu 
nodrošināt atbalsta saņēmējiem lielāku 
pārliecību, ka tie laicīgi saņems 
maksājumu vai vismaz saņems 
kompensāciju, ja maksājums kavējas.

termiņus, tas var radīt nopietnas problēmas 
atbalsta saņēmējiem un apdraudēt 
Savienības gada budžeta sastādīšanu. 
Tāpēc Savienības finansējumu nevajadzētu 
izmantot tādu izdevumu segšanai, kas 
veikti, neievērojot maksājumu termiņus. 
Lai ievērotu proporcionalitātes principu, 
Komisijai būtu jāspēj paredzēt atkāpes no 
šā vispārējā noteikuma. Šis Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 paredzētais princips būtu 
jāsaglabā un jāpiemēro gan ELGF, gan 
ELFLA. Ja dalībvalstis veic maksājumu 
vēlu, tām būtu jāpievieno pamatsummai 
procenti uz sava rēķina kā kompensācija 
atbalsta saņēmējiem  un attiecīgie pagaidu 
parādi jāiekļauj saņēmēju aktīvos. Šāds 
noteikums varētu radīt dalībvalstīm stimulu 
labāk ievērot maksājumu termiņus un 
varētu nodrošināt atbalsta saņēmējiem 
lielāku pārliecību, ka tie laicīgi saņems 
maksājumu vai vismaz saņems 
kompensāciju, ja maksājums kavējas.

Or. it

Pamatojums

Laiks, kad atbalsta saņēmēji maksājumu saņem, ir ļoti svarīgs faktors gan lauksaimniecības 
uzņēmumiem, gan citiem uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc, lai veicinātu 
vietējo ekonomiku, jābūt iespējai pienākošos parādus iegrāmatot uzņēmuma aktīvos, jo tiem 
ir pietiekami liela juridiskā skaidrība.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) uzņēmuma vai tā daļas apķīlāšana 
kļūdaini piešķirtu līdzekļu dēļ, kuri 
saņemti saskaņā ar paziņojumiem, kas 
pēc tam atzīti par ES tiesību aktiem 
neatbilstošiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
atsevišķi dienesti vai iestādes, kas atbild 
par 4. panta 1. punktā un 5. pantā minēto 
izdevumu pārvaldību un kontroli.

1. Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu vai 
reģionu atsevišķi dienesti vai iestādes, kas, 
ņemot vērā šo struktūrvienību iespējas, 
atbild par 4. panta 1. punktā un 5. pantā 
minēto izdevumu pārvaldību un kontroli.

Or. it

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts 
iecelta valsts vai privāta revīzijas iestāde, 
kas sniedz atzinumu par vadības sagatavoto 
ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

1. Sertifikācijas iestāde ir ārēja valsts vai 
privāta revīzijas iestāde, ko dalībvalsts ir 
pilnvarojusi publiska starptautiska 
konkursa rezultātā un kas sniedz tādu 
atzinumu par vadības sagatavoto ticamības 
deklarāciju, kurš sagatavots saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem revīzijas 
standartiem, kā pamatu izmantojot uz 
risku balstītas pārbaudes un ņemot vērā 
iepriekšējos dalībvalsts vai reģiona 
rezultātus, tajā aptverot maksājumu 
aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizību un patiesumu, tās iekšējās 
kontroles sistēmas pienācīgu darbību, 
pamatā esošo darījumu likumību un 
pareizību, kā arī pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu.

Or. it
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido sistēmu atbalsta 
saņēmēju konsultēšanai par zemes un 
saimniecību apsaimniekošanu (turpmāk –
„saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko 
vada viena vai vairākas šim nolūkam 
izraudzītas iestādes. Izraudzītās iestādes 
var būt valsts vai privātas struktūras.

1. Dalībvalstis  vai reģioni izveido sistēmu 
atbalsta saņēmēju konsultēšanai par zemes 
un saimniecību apsaimniekošanu (turpmāk 
– „saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko 
vada viena vai vairākas šim nolūkam 
izraudzītas iestādes. Izraudzītās iestādes 
var būt valsts vai privātas struktūras, 
vēlams tādas, kas saistītas ar 
akadēmiskām iestādēm vai pētniecības 
centriem.

Or. it

Pamatojums

Saistībā ar KZP reģionalizāciju liekas, ka nav lietderīgi uzdot šo pienākumu veikt iestādei, 
kas ir vienīgā valsts līmenī, galvenokārt tur, kur valsts teritorijai tās lieluma dēļ raksturīgas 
ļoti atšķirīgas ģeomorfoloģiskās, augsnes un klimatiskās, lauksaimniecības sistēmas un 
kultūras īpatnības. Turklāt šķiet, ka ir vērts censties šo jomu racionalizēt, to tieši sasaistot ar 
akadēmiskām iestādēm un pētnieciskajiem institūtiem, lai tādējādi akadēmisko aprindu 
pārstāvjus, tostarp dažādu līmeņu pētniekus, iepazīstinātu ar uzņēmumu problēmām.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts
šīs regulas I pielikumā;

c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, ĢMO sēklu un no 
šādiem augiem iegūto produktu 
izmantošanas sekām, bioloģisko 
daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, 
dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un 
inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts 
šīs regulas I pielikumā;

Or. it
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai. 
Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakapojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem nosaka atbalsta saņēmēju 
kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve 
saimniecību konsultatīvajai sistēmai. 
Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes 
piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru 
piekļuve citiem konsultatīvajiem 
pakalpojumiem, kas nav saimniecību 
konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā, 
īpaši lauksaimniekiem, kas citādi varētu 
tikt izslēgti no to saņemšanas un kam 
vairāk nekā citiem ir vajadzīga 
kompetenta mērķu noteikšana, sevišķi 
teritorijās, kam raksturīga ļoti sīka 
lauksaimnieciskā sadrumstalotība.

Or. it

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 4 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas 
apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic 
sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu 
par visu plānošanas periodu. Šis 
sākotnējais priekšfinansējuma maksājums 
veido 7 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne 
vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā 
no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma 
daļa veido 3 % no ELFLA ieguldījuma 
attiecīgajā programmā.
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Or. it

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās, lai sniegtu plašu ieskatu šajā 
politikā.

Mērķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un 
visaptverošu informāciju gan Savienībā, 
gan ārpus tās, lai sniegtu plašu ieskatu šajā 
politikā, un informācija var būt plānota 
atbilstoši konkrētiem mērķiem un 
sagatavota tā, lai aptvertu tēmas un 
problēmas, arī tādas, kas attiecas tikai uz 
īpašām teritoriālām zonām.

Or. it

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz platībatkarīgajiem 
maksājumiem katra dalībvalsts nosaka 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu minimālo lielumu, par kuru var 
iesniegt pieteikumu. Tomēr minimālais 
lielums nedrīkst pārsniegt 0,3 ha.

Attiecībā uz platībatkarīgajiem 
maksājumiem katra dalībvalsts nosaka 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes 
gabalu minimālo lielumu, par kuru var 
iesniegt pieteikumu. Tomēr minimālais 
lielums nedrīkst būt mazāks par 0,3 ha.

Or. it
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
93. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savstarpējās atbilstības noteikumi ir 
Savienības tiesību aktos paredzētās 
apsaimniekošanas prasības un valsts līmenī 
noteiktie standarti attiecībā uz zemes 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kā noteikts II pielikumā, šādās 
jomās:

Savstarpējās atbilstības noteikumi ir 
Savienības tiesību aktos paredzētās 
apsaimniekošanas prasības un valsts līmenī 
noteiktie standarti attiecībā uz zemes 
labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, kas apstiprināti pēc reģionu 
ierosinājuma un atbilst vietējām 
teritoriālajām īpatnībām; tie ir izklāstīti
II pielikumā un attiecas uz šādām jomām:

Or. it

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
94. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī 
nosaka obligātos standartus atbalsta 
saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem, 
pamatojoties uz II pielikumu un ņemot 
vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās 
īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos 
apstākļus, esošās lauksaimniecības 
sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti 
labi lauksaimniecības un vides apstākļi. 
Dalībvalstis valsts un, ja vajadzīgs, reģiona 
līmenī saskaņā ar novērtējumiem, kuros 
izmantoti zinātniski dati, nosaka obligātos 
standartus atbalsta saņēmējiem attiecībā uz 
zemes labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem, pamatojoties uz II pielikumu 
un ņemot vērā attiecīgo apgabalu 
raksturīgās īpašības, tostarp augsnes un 
klimatiskos apstākļus, esošās 
lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantošanu un ainavas definīciju un 
izmaiņas, kas notikušas arī smagu dabas 
katastrofu, piemēram, plūdu un 
ugunsgrēku rezultātā, augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas 
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obligātās prasības, kas nav noteiktas 
II pielikumā.

Or. it

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu.

Dalībvalstis var paturēt 10 % no summām, 
kas radušās, piemērojot 99. pantā minētos 
samazinājumus un maksājumu 
nepiešķiršanu. Šajā panta daļā minētie 
līdzekļi, ja vajadzīgs, paliek attiecīgo 
reģionu rīcībā, un tos var piešķirt lauku 
infrastruktūras veidošanai.

Or. it

Pamatojums

Līdzekļi, kas rodas atsevišķu atbalsta saņēmēju tādas neatbilstīgas rīcības dēļ, kura var 
apdraudēt reģionālo kopienu veikto pasākumu rezultātus dažādos līmeņos, būtu jāiegulda no 
jauna saskaņā ar ieņēmumu piešķiršanas noteikumiem un attiecīgās kopienas interesēs.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas a) ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas 



PE494.608v01-00 14/15 PA\910290LV.doc

LV

ražošana, galveno uzmanību pievēršot 
lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam un cenu 
stabilitātei;

ražošana, galveno uzmanību pievēršot 
lauksaimniecības ienākumiem, 
lauksaimniecības ražīgumam, tirgu 
pieejamībai, profesionālajām mācībām un 
cenu stabilitātei, kā arī līgumiskās 
lauksaimniecības izplatībai;

Or. it

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
110. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ilgtspējīga dabas resursu 
apsaimniekošana un klimata politika, 
galveno uzmanību pievēršot 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un 
ūdenim; 

b) ilgtspējīga dabas resursu 
apsaimniekošana un klimata politika, 
galveno uzmanību pievēršot 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, no 
atjaunojamu energoresursu avotiem 
iegūtas enerģijas izplatības, ražošanas un 
izmantošanas līmenim lauksaimniecībā 
un lauku kopienās, bioloģiskajai 
daudzveidībai, augsnei un ūdenim;

Or. it

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, 
pievērošoties lauku nodarbinātībai, 
izaugsmei un cīņai ar nabadzību lauku 
apgabalos.

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība vismaz 
reģionālā līmenī, pievēršoties lauku 
nodarbinātībai, izaugsmei, sociālai 
mobilitātei, demogrāfiskajām tendencēm, 
depopulācijai, ienākumiem un cīņai ar 
nabadzību lauku apgabalos.

Or. it
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