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15.10.2020 A8-0200/1000

Grozījums Nr. 1000
Gilles Lebreton
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Gados jaunie lauksaimnieki un 
nozares jaunpienācēji joprojām saskaras ar 
ievērojamiem šķēršļiem attiecībā uz 
piekļuvi zemei, augstajām cenām un 
kredītu pieejamību. Viņu saimniecisko 
darbību (gan ražošanas līdzekļus, gan 
produkciju) vairāk apdraud cenu svārstības, 
un viņu vajadzības pēc izglītošanās 
uzņēmējdarbības un riska pārvaldības 
priekšmetos ir lielas. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
turpināt atbalstīt jaunuzņēmumu veidošanu 
un jaunās saimniecības. Saskaņā ar šo 
jautājumu saistīto konkrēto mērķi 
dalībvalstīm būtu jāparedz stratēģiska 
pieeja un jānosaka skaidrs un saskaņots 
intervenču kopums attiecībā uz paaudžu 
maiņu. Tālab dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā var paredzēt preferenciālus 
nosacījumus par finanšu instrumentiem, 
kas domāti gados jaunajiem 
lauksaimniekiem un nozares 
jaunpienācējiem, un šim nolūkam būtu 
jānodala summa, kas atbilst vismaz 2 % 
ikgadējo tiešo maksājumu finansējuma. 
Maksimālo atbalstu par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu būtu jāparedz 
palielināt līdz pat 100 000 EUR; tam 
vajadzētu būt pieejamam ar finanšu 
instrumentu veidā sniegta atbalsta 
starpniecību vai apvienojumā šādu atbalstu.

(43) Gados jaunie lauksaimnieki un 
nozares jaunpienācēji joprojām saskaras ar 
ievērojamiem šķēršļiem attiecībā uz 
piekļuvi zemei, augstajām cenām un 
kredītu pieejamību. Viņu saimniecisko 
darbību (gan ražošanas līdzekļus, gan 
produkciju) vairāk apdraud cenu svārstības, 
un viņu vajadzības pēc izglītošanās 
uzņēmējdarbības un riska pārvaldības 
priekšmetos ir lielas. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
turpināt atbalstīt jaunuzņēmumu veidošanu 
un jaunās saimniecības. Saskaņā ar šo 
jautājumu saistīto konkrēto mērķi 
dalībvalstīm būtu jāparedz stratēģiska 
pieeja un jānosaka skaidrs un saskaņots 
intervenču kopums attiecībā uz paaudžu 
maiņu. Tālab dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā var paredzēt preferenciālus 
nosacījumus par finanšu instrumentiem, 
kas domāti gados jaunajiem 
lauksaimniekiem un nozares 
jaunpienācējiem, un šim nolūkam būtu 
jānodala summa, kas atbilst vismaz 2 % 
ikgadējo tiešo maksājumu finansējuma. 
Maksimālo atbalstu par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu būtu jāparedz 
palielināt līdz pat 100 000 EUR; tam 
vajadzētu būt pieejamam ar finanšu 
instrumentu veidā sniegta atbalsta 
starpniecību vai apvienojumā šādu atbalstu. 
Papildus nepieciešamajam atbalstam 
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jaunajiem lauksaimniekiem viņu 
saimniecību ilgtspēju nodrošina tikai 
izdevīgas cenas. ES un KLP pašlaik 
neizpilda šo pēdējo nosacījumu, un tas 
nopietni apdraud Eiropas 
lauksaimniecības nākotni.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Grozījums Nr. 1001
Jaak Madison
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) uzsver, ka Eiropas ekonomikas 
pamatā ir brīva tirgus sistēma un ka tai 
būtu jāpieņem kapitālisms; tomēr uzsver 
— tā kā KLP tiešie maksājumi, kas 
pašlaik ir nesamērīgi un vairāk atbalsta 
“vecās”, nevis “jaunās” dalībvalstis, KLP 
tiešie maksājumi būtu jāpielāgo, lai 
nodrošinātu pilnīgu konverģenci, jo 
visiem Eiropas lauksaimniekiem ir 
jāievēro vieni un tie paši ES standarti un 
prasības.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Grozījums Nr. 1002
Ivan David
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Atbalsts par KLP stratēģiskā plāna 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāpiešķir šīs regulas noteiktu valsts 
piešķīrumu robežās. Šiem valsts 
piešķīrumiem būtu jāatspoguļo turpinošās 
izmaiņas, kuru gaitā piešķīrumi tajās 
dalībvalstīs, kur atbalsta līmenis par 
hektāru ir viszemākais, tiek pakāpeniski 
palielināti, lai izlīdzinātu 50 % no 
pašreizējās atšķirības un sasniegtu 90 % 
no Savienības vidējā rādītāja. Lai ņemtu 
vērā maksājumu samazināšanas 
mehānismu un to, kā dalībvalsts izmanto 
šādi iegūtos līdzekļus, būtu jāatļauj 
dalībvalsts KLP stratēģiskā plāna gada 
indikatīvo finanšu piešķīrumu kopsummai 
pārsniegt valsts piešķīruma summu.

(48) Atbalsts par KLP stratēģiskā plāna 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāpiešķir šīs regulas noteiktu valsts 
piešķīrumu robežās. Konverģences process 
ir pilnībā jāpabeidz 2021.–2027. gada 
DFS periodā, lai ievērotu Eiropadomes 
2002. gada lēmumu un nodrošinātu 
godīgu konkurenci un vienlīdzību starp 
dalībvalstīm. Šiem valsts piešķīrumiem 
būtu jāatspoguļo turpinošās izmaiņas, kuru 
gaitā piešķīrumi tajās dalībvalstīs, kur 
atbalsta līmenis par hektāru ir viszemākais, 
tie tiktu pakāpeniski palielināti. Līdz 
plānošanas perioda beigām būtu jāpanāk 
pilnīga tiešo maksājumu ārējā 
konverģence. Lai ņemtu vērā maksājumu 
samazināšanas mehānismu un to, kā 
dalībvalsts izmanto šādi iegūtos līdzekļus, 
būtu jāatļauj dalībvalsts KLP stratēģiskā 
plāna gada indikatīvo finanšu piešķīrumu 
kopsummai pārsniegt valsts piešķīruma 
summu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais ārējās konverģences līmenis nav pietiekams, līdz 2027. gadam jāpanāk pilnīga 
maksājumu konverģence. Mēs aicinām izveidot samērīgu konverģences sistēmu, kuras pamatā 
būtu maksājumu pārdale no valstīm, kas ir virs ES vidējā līmeņa, uz valstīm, kas ir zem ES 
vidējā līmeņa.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Grozījums Nr. 1003
Ivan David
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Atbalsts par KLP stratēģiskā plāna 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāpiešķir šīs regulas noteiktu valsts 
piešķīrumu robežās. Šiem valsts 
piešķīrumiem būtu jāatspoguļo turpinošās 
izmaiņas, kuru gaitā piešķīrumi tajās 
dalībvalstīs, kur atbalsta līmenis par 
hektāru ir viszemākais, tiek pakāpeniski 
palielināti, lai izlīdzinātu 50 % no 
pašreizējās atšķirības un sasniegtu 90 % 
no Savienības vidējā rādītāja. Lai ņemtu 
vērā maksājumu samazināšanas 
mehānismu un to, kā dalībvalsts izmanto 
šādi iegūtos līdzekļus, būtu jāatļauj 
dalībvalsts KLP stratēģiskā plāna gada 
indikatīvo finanšu piešķīrumu kopsummai 
pārsniegt valsts piešķīruma summu.

(48) Atbalsts par KLP stratēģiskā plāna 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāpiešķir šīs regulas noteiktu valsts 
piešķīrumu robežās. Šiem valsts 
piešķīrumiem būtu jāatspoguļo turpinošās 
izmaiņas, kuru gaitā piešķīrumi tajās 
dalībvalstīs, kur atbalsta līmenis par 
hektāru ir viszemākais, tiek pakāpeniski 
palielināti, lai izlīdzinātu pašreizējo 
atšķirību un sasniegtu Savienības vidējo 
rādītāju. Lai ņemtu vērā maksājumu 
samazināšanas mehānismu un to, kā 
dalībvalsts izmanto šādi iegūtos līdzekļus, 
būtu jāatļauj dalībvalsts KLP stratēģiskā 
plāna gada indikatīvo finanšu piešķīrumu 
kopsummai pārsniegt valsts piešķīruma 
summu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais ārējās konverģences līmenis nav pietiekams, un līdz 2027. gadam jāpanāk 
pilnīga maksājumu konverģence. Mēs aicinām izveidot samērīgu konverģences sistēmu, kuras 
pamatā būtu maksājumu pārdale no valstīm, kas ir virs ES vidējā līmeņa, uz valstīm, kas ir 
zem ES vidējā līmeņa.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Grozījums Nr. 1004
Gilles Lebreton
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
risināt klimata pārmaiņu problemātiku, 
saskaņā ar ES apņemšanos īstenot 
Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus šī programma palīdzēs 
klimata darbus integrēt Savienības 
rīcībpolitikās un sasniegt kopējo mērķi, 
kurš paredz, ka 25 % no ES budžeta 
izdevumiem jākļūst par tādiem, kas 
atbalsta klimatisko mērķu sasniegšanu. 
Sagaidāms, ka ar KLP saistītās rīcības 
ietekme uz klimatiskajiem mērķiem 
izpaudīsies 40 % no KLP kopējā 
finansējuma. Attiecīgā rīcība tiks 
formulēta programmas sagatavošanas un 
īstenošanas posmā un pārvērtēta attiecīgo 
izvērtējuma un izskatīšanas procesu gaitā.

svītrots

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1005

Grozījums Nr. 1005
Ivan David
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, īstens lauksaimnieks un gados 
jauns lauksaimnieks:

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos vismaz definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs un gados jauns lauksaimnieks, 
pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Īstena lauksaimnieka brīvprātīga definīcija būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Definīcijā būtu 
jāņem vērā tas, ka lauksaimnieki neatkarīgi no citām saimnieciskajām darbībām rūpējas par 
lauksaimniecības zemi. Līdzšinējā pieredze saistībā ar “aktīva lauksaimnieka” principu ES 
līmenī ir radījusi nepieņemamu administratīvo slogu un izrādījusies neefektīva.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Grozījums Nr. 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus un ilggadīgos zālājus. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi” un 
“ilggadīgie zālāji” dalībvalstis sīkāk 
precizē pēc šādas sistēmas:

(b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus, ilggadīgos zālājus un 
agromežsaimniecības sistēmas. Ainavas 
iezīmes, piemēram, kokus, dzīvžogus, 
piekrastes koku veģetāciju, akmens sienas 
(terases), grāvjus un dīķus iekļauj kā 
lauksaimniecības platības atbalsttiesīgās 
daļas. Terminus “aramzeme”, “ilggadīgie 
stādījumi”, “ilggadīgie zālāji” un 
“agromežsaimniecības sistēmas” 
dalībvalstis sīkāk precizē pēc šādas 
sistēmas:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1007

Grozījums Nr. 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) “aramzeme” ir apstrādāta 
augkopības zeme vai augkopībai pieejama 
papuves platība un ietver arī platības, kuras 
atstātas atmatā saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
24. pantu28, Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 39. pantu29, Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 28. pantu vai šīs regulas 
65. pantu;

(i) “aramzeme” ir apstrādāta 
augkopības zeme vai augkopībai pieejama 
papuves platība un ietver 
agromežsaimniecības stādījumus 
sajaukumā ar autohtoniem kokiem un 
krūmiem un arī platības, kuras atstātas 
atmatā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1257/1999 22., 23. un 24. pantu28, 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
39. pantu29, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
28. pantu vai šīs regulas 65. pantu;

_________________ _________________
28 Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 
1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības 
un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku 
attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu 
(OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

28 Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 
1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības 
un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku 
attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu 
(OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

29 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 
20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

29 Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 
20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Grozījums Nr. 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) “agromežsaimniecības sistēmas” ir 
zemes izmantošanas sistēmas, kurās 
kokus un krūmus audzē tajā pašā zemē, 
kurā piekopj lauksaimniecisku praksi;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1009

Grozījums Nr. 1009
Ivan David
ID grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “īstenu lauksaimnieku” definē tā, 
lai atbalstu nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir maznozīmīga 
daļa no šo personu vispārējās 
saimnieciskās darbības vai kuru galvenā 
darījumdarbība nav lauksaimnieciska, bet 
arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus. Šī 
definīcija, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis 
un/vai atrašanās reģistros, ļauj noteikt, 
kādus lauksaimniekus neuzskata par 
īsteniem;

svītrots

Or. en


