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13.11.2013 A7-0362/14 

Grozījums Nr.  14 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Alfreds Rubiks, Marie-Christine 

Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Paul Murphy, 

Marisa Matias, Alda Sousa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaĦā ar KLP atbalsta shēmām 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 

starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 

samērā mazam skaitam lielu saĦēmēju tiek 

piešėirtas nesamērīgi lielas maksājumu 

summas. Apjomradītu ietaupījumu dēĜ 

lielākiem saĦēmējiem nav vajadzīgs tāda 

paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 

efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 

mērėis. Turklāt pielāgošanās spējas Ĝauj 

lielākiem saĦēmējiem darboties ar mazāku 

individuālā atbalsta apjomu. TādēĜ ir 

taisnīgi ieviest lieliem saĦēmējiem 

piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 

pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 

nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 

maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 

Tomēr šādā sistēmā būtu jāĦem vērā algotā 

darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 

nepieĜautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 

lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 

skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 

apjomus nevajadzētu piemērot 

maksājumiem, ko piešėir par klimatam un 

videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 

tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 

samazināties. Lai nepārsniedzamās 

summas noteikšana būtu lietderīga, 

dalībvalstīm būtu jānosaka daži kritēriji, 
lai nepieĜautu lauksaimnieku 

(15) Tiešā ienākumu atbalsta sadalījumu 

starp lauksaimniekiem raksturo tas, ka 

samērā mazam skaitam lielu saĦēmēju tiek 

piešėirtas nesamērīgi lielas maksājumu 

summas. Apjomradītu ietaupījumu dēĜ 

lielākiem saĦēmējiem nav vajadzīgs tāda 

paša apjoma individuālais atbalsts, lai tiktu 

efektīvi sasniegts ienākumu atbalsta 

mērėis. Turklāt pielāgošanās spējas Ĝauj 

lielākiem saĦēmējiem darboties ar mazāku 

individuālā atbalsta apjomu. TādēĜ ir 

taisnīgi ieviest lieliem saĦēmējiem 

piemērojamu sistēmu, kurā atbalsta apjomu 

pakāpeniski samazina un visbeidzot nosaka 

nepārsniedzamo summu, lai uzlabotu 

maksājumu sadalījumu lauksaimniekiem. 

Tomēr šādā sistēmā būtu jāĦem vērā algotā 

darbaspēka izmantošanas intensitāte, lai 

nepieĜautu nesamērīgu ietekmi uz lielām 

lauku saimniecībām, kuras nodarbina lielu 

skaitu strādājošo. Minētos maksimālos 

apjomus nevajadzētu piemērot 

maksājumiem, ko piešėir par klimatam un 

videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, jo 

tad šādas prakses labvēlīgā ietekme varētu 

samazināties. Lai nepārsniedzamās 

summas noteikšana būtu lietderīga, 

līdzekĜiem, kas radušies, samazinot 

maksājumus lieliem saĦēmējiem un 
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Ĝaunprātīgus centienus izvairīties no 
izrietošajām sekām. LīdzekĜiem, kas 

radušies, samazinot maksājumus lieliem 

saĦēmējiem un nosakot to nepārsniedzamo 

summu, būtu jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie 

radušies, un tie būtu jāizmanto tādu 

projektu finansēšanai, kas būtiski veicina 
inovāciju, saskaĦā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes […] Regulu (ES) Nr. […] 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [RDR]. 

nosakot to nepārsniedzamo summu, būtu 

jāpaliek dalībvalstīs, kurās tie radušies, un 

tie būtu jāizmanto tādu publisku 
mehānismu finansēšanai, kas paredzēti 
stabilu un izdevīgu lauksaimniecības 
izstrādājumu cenu noteikšanai. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/15 

Grozījums Nr.  15 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaĦā ar KLP atbalsta shēmām 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiešo maksājumu summu, kas jāpiešėir 

lauksaimniekam saskaĦā ar šo regulu 

konkrētā kalendārajā gadā, samazina šādi:  

1. Tiešo maksājumu summu, kas jāpiešėir 

lauksaimniekam saskaĦā ar šo regulu 

konkrētā kalendārajā gadā, samazina šādi:  

– par 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 150 000 un nepārsniedz 
EUR 200 000,  

–  

par 10 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 25 000 un nepārsniedz EUR 50 000,  

– par 40 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 200 000 un nepārsniedz 
EUR 250 000,  

–  

par 20 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 50 000 un nepārsniedz EUR 75 000,  

– par 70 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 250 000 un nepārsniedz 
EUR 300 000,  

–  

par 50 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 75 000 un nepārsniedz EUR 100 000,  

– par 100 % samazina daĜu, kas lielāka par 

EUR 300 000. 
– – par 100 % samazina daĜu, kas lielāka 

par EUR 100 000.  

 
 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/16 

Grozījums Nr.  16 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos 

Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaĦā ar KLP atbalsta shēmām 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 

var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 

maksimālā apjoma 

2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 

noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 

pieejamus kā papildu atbalstu lauku 

attīstības programmas pasākumiem, ko 

saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 

finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 

summa vairs nav pieejama tiešo 

maksājumu piešėiršanai. 

Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 

var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 

maksimālā apjoma 

2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 

noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 

pieejamus kā papildu atbalstu lauku 

attīstības programmas pasākumiem, ko 

saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 

finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 

summa vairs nav pieejama tiešo 

maksājumu piešėiršanai. Pārvietotos 
līdzekĜus 100 % apmērā finansē no 
Savienības KLP budžeta, lai novērstu 
lauku apvidu un lauksaimnieciskās 
darbības, jo īpaši videi draudzīgas 
lauksaimniecības, panīkumu saskaĦā ar 
lauku attīstības prioritātēm (4. un 
5. prioritāte), kas minētas Regulas (ES) 
Nr. [...] [RDR] 5. pantā. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/17 

Grozījums Nr.  17 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaĦā ar KLP atbalsta shēmām 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Regulas priekšlikums 

47.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 47.a pants 

 Vispārēji noteikumi par atbalstu mazajām 
saimniecībām 

 1. Dalībvalstis piešėir gada maksājumu 
mazajām saimniecībām un mazajiem 
lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saĦemt 
maksājumu saistībā ar 1. nodaĜā minēto 
pamatmaksājumu shēmu. 

 2. Šajā nodaĜā mazās saimniecības vai 
mazie lauksaimnieki ir saimniecības, kuru 
lielumu ir noteikušas dalībvalstis. 
Attiecīgie kritēriji ir paredzēti deleăētajos 
aktos, ko pieĦēmusi Komisija. 

 3. Neskarot finanšu disciplīnas 
piemērošanu, pakāpenisku samazināšanu 
un nepārsniedzamās summas noteikšanu, 
7. pantā paredzētos lineāros 
samazinājumus un jebkādu samazināšanu 
un nepiešėiršanu, ko piemēro saskaĦā ar 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu, 
šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
piešėir katru gadu pēc tam, kad 
lauksaimnieks ir aktivizējis 
maksājumtiesības. 

 4. Dalībvalstis nosaka 1. punktā minēto 
summu, ievērojot šīs regulas 51. panta 
2. punktā paredzētos finanšu noteikumus. 
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 5. Lauksaimnieki, kas saĦem maksājumu, 
kas paredzēts kā atbalsts mazajām 
saimniecībām un mazajiem 
lauksaimniekiem, var piedalīties 
tematiskajā apakšprogrammā, kas minēta 
Lauku attīstības regulas 8. panta 
1. punkta b) apakšpunkta trešajā daĜā. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/18 

Grozījums Nr.  18 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Jacky Hén 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaĦā ar KLP atbalsta shēmām 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja to maksājumu summa, kas pienākas 
saskaĦā ar mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmu, pārsniedz 10 % no II pielikumā 
noteiktā valsts gada maksimālā apjoma, 
dalībvalstis piemēro lineāru samazinājumu 

summām, kas maksājamas saskaĦā ar šo 

sadaĜu, lai ievērotu minēto procentuālo 
daĜu. 

2. Maksājumi, kas pienākas saskaĦā ar Ĝoti 
mazo saimniecību atbalsta shēmu, un 
maksājumi, ko piešėir kā atbalstu 
mazajām saimniecībām, ir prioritāri, un 
dalībvalstis piemēro lineāru samazinājumu 

summām, kuras maksājamas saskaĦā ar šo 

sadaĜu, lai ievērotu II pielikumā noteikto 
ikgadējo maksimālo summu. 

Or. fr 


