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15.10.2020 A8-0200/1030

Grozījums Nr. 1030
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
16. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka platības sliekšņvērtību 
un atsaistītos tiešos maksājumus piešķir 
tikai īsteniem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par ko 
tiek pieprasīti atsaistītie tiešie maksājumi, 
ir lielāka nekā minētā platības 
sliekšņvērtība.

Dalībvalstīm ir rīcības brīvība lemt par 
maksājumu piešķiršanu, pamatojoties uz 
aktīviem katrai saimniecībai, t. i., 
pamatojoties uz darba vienību, un / vai 
var noteikt platības sliekšņvērtību katrai 
platībai un atsaistītos tiešos maksājumus 
piešķirt tikai īsteniem lauksaimniekiem, 
kuru saimniecības atbalsttiesīgā platība, par 
ko tiek pieprasīti atsaistītie tiešie 
maksājumi, ir lielāka nekā minētā platības 
sliekšņvērtība.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1031

Grozījums Nr. 1031
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
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka platības 
sliekšņvērtību, tās cenšas nodrošināt, lai 
atsaistītos tiešos maksājumus īsteniem 
lauksaimniekiem piešķirtu tikai tad, ja:

Kad dalībvalstis nosaka platības 
sliekšņvērtību vai to nosaka, pamatojoties 
uz aktīvu, tās cenšas nodrošināt, lai 
atsaistītos tiešos maksājumus īsteniem 
lauksaimniekiem piešķirtu tikai tad, ja:

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1032

Grozījums Nr. 1032
Roman Haider
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
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var nolemt dubultot 
ienākumu pamatatbalstu par hektāru 
pirmajiem 20 hektāriem.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1033

Grozījums Nr. 1033
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
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ilgtspēju sekmējošu pārdalošu 
ienākumu papildatbalstu (“pārdalošais 
ienākumu papildatbalsts”) dalībvalstis 
paredz saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Ilgtspēju sekmējošo pārdalošo 
ienākumu papildatbalstu ("pārdalošais 
ienākumu atbalsts”) dalībvalstis [...] var 
paredzēt saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savos KLP stratēģiskajos plānos.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums ieviest pārdalošo maksājumu kā obligātus pasākumus ir diskriminējošs attiecībā 
uz dažām dalībvalstīm un ES reģioniem, galvenokārt atšķirīgās vēsturiskās attīstības un 
atšķirīgās lauksaimniecības struktūras dēļ dalībvalstīs.  Visiem lauksaimniekiem, kas aktīvi 
nodarbojas ar lauksaimniecību, neatkarīgi no to lieluma ir jāsaņem pienācīgs atbalsts, jo par 
katru zemes hektāru ir jārūpējas un katrs hektārs palīdz sasniegt ES vides, sociālos un 
ekonomiskos mērķus.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1034

Grozījums Nr. 1034
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
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsta pārdalīšanu no lielākām uz 
mazākām vai vidēji lielām lauku 
saimniecībām dalībvalstis nodrošina, 
paredzot pārdalošu ienākumu atbalstu, 
proti, ikgadēju atsaistītu maksājumu, kuru 
par atbalsttiesīgu hektāru izmaksā 
lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saņemt 
17. pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.

2. Atbalsta pārdalīšanu no lielākām uz 
mazākām vai vidēji lielām lauku 
saimniecībām dalībvalstis var nodrošināt, 
paredzot pārdalošu ienākumu atbalstu, 
proti, ikgadēju atsaistītu maksājumu, kuru 
par atbalsttiesīgu hektāru izmaksā 
lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saņemt 
17. pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums ieviest pārdalošo maksājumu kā obligātus pasākumus ir diskriminējošs attiecībā 
uz dažām dalībvalstīm un ES reģioniem, galvenokārt atšķirīgās vēsturiskās attīstības un 
atšķirīgās lauksaimniecības struktūras dēļ dalībvalstīs.  Visiem lauksaimniekiem, kas aktīvi 
nodarbojas ar lauksaimniecību, neatkarīgi no to lieluma ir jāsaņem pienācīgs atbalsts, jo par 
katru zemes hektāru ir jārūpējas un katrs hektārs palīdz sasniegt ES vides, sociālos un 
ekonomiskos mērķus.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1035

Grozījums Nr. 1035
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalstu kopā ar ienākumiem pēc 
dalībvalsts ieskatiem var piešķirt nozarēm 
un produkcijai, kas nav uzskaitīta 1. 
punktā, vai citu veidu praksei, ja tie ir 
svarīgi ekonomisku, sociālu vai ar vidi 
saistītu iemeslu dēļ. Pēc tam atbalsts tiek 
integrēts valsts stratēģiskajā plānā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1036

Grozījums Nr. 1036
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta īstenus lauksaimniekus, kuri 
apņemas savos atbalsttiesīgajos hektāros 
piekopt klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi.

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta aktīvus lauksaimniekus, kuri 
apņemas piekopt klimatam, videi un 
dzīvnieku labturībai labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi un sertificētās 
shēmas, kas nodrošina viena vai vairāku 
6. panta 1. punkta d), e), f) un i) 
apakšpunktā noteikto īpašo mērķu 
sasniegšanu un ir pielāgotas konkrētām 
valsts vai reģiona vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka resursi šim atbalstam izriet no tiešajiem maksājumiem noteiktā maksimālā 
apjoma, kas rezervēts aktīvajiem lauksaimniekiem, kuri ievēro savstarpējās atbilstības 
prasības, ir pilnīgi nepieņemami, ka šos resursus piešķir citiem subjektiem, kas neatbilst šīm 
aktīvajiem lauksaimniekiem izvirzītajām pamatprasībām.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1037

Grozījums Nr. 1037
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu vienu vai vairākus 6. panta 
1. punkta d), e), f) un i) apakšpunktā 
noteiktos īpašos mērķus, dalībvalstis var 
noteikt līdzvērtīgu klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kas 
ievērojami samazina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, nodrošina oglekļa neitralitāti vai 
oglekļa neto piesaisti. Šajā nolūkā un lai 
sasniegtu 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, 
precīzā lauksaimniecība ir jāatzīst par 
piemērotu praksi atbalstam, ko piešķir 
aktīviem lauksaimniekiem, kuri ir 
apņēmušies piemērot šo lauksaimniecības 
praksi, kas minēta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

To lauksaimniecības metožu sarakstā, kas paredzētas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ievērojamai samazināšanai, digitālā lauksaimniecības sistēma – detalizēti “precīzā 
lauksaimniecība” – būtu jāatzīst par piemērotu praksi attiecībā uz līdzvērtīgiem pasākumiem, 
kas tiks iekļauti ekoshēmās, jo tā ir labvēlīgāka nekā līdzvērtīgā prakse, kas paredzēta 
savstarpējās atbilstības jomā. Šajā nolūkā būtu jāpiešķir papildu maksājums 
lauksaimniekiem, kuri īsteno šo pozitīvo praksi.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1038

Grozījums Nr. 1038
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajos sarakstos dalībvalstis iekļauj 
vismaz ekoshēmas, kuras paredzētas, lai 
lauksaimniekiem piedāvātu iespēju 
noteikt minimālo lauksaimnieciskās 
platības daļu, kas jāatvēlē neproduktīvam 
izmantojumam vai platībām, kā arī 
ekoshēmas, ar kurām izmanto 
saimniecību instrumentu barības vielu 
ilgtspējīgai pārvaldībai un (attiecīgā 
gadījumā) nodrošina mitrāju un kūdrāju 
pienācīgu uzturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādara pieejams atbalsts ekoshēmām un visiem pasākumiem, no kuriem 
lauksaimnieki var izvēlēties un kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu. Šī izvēles iespēja 
lauksaimniekiem jāattiecina uz visiem pasākumiem, tostarp uz platību, kas piešķirama kā ar 
ražošanu nesaistīta platība.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1039

Grozījums Nr. 1039
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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
28. pants – 6. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
maksājuma veidā, proti, vai nu kā

6. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
maksājuma un/vai par saimniecību 
piešķirama maksājuma veidā kā 
stimulējošu maksājumu, kas pārsniedz 
kompensāciju par papildu izmaksām un 
zaudētajiem ienākumiem, un to var 
izmaksāt kā vienreizēju maksājumu. 
Maksājumu līmenis atšķiras atkarībā no 
katras intervences vai intervenču kopuma 
ilgtspējas līmeņa, pamatojoties uz 
nediskriminējošiem kritērijiem, lai 
piedāvātu efektīvu stimulu dalībai un 
stimulētu lauksaimniekus pieņemt videi 
un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem jāsaņem pienācīga kompensācija par aktīvo lomu oglekļa emisiju 
samazināšanā finansiālu stimulu veidā, kuru apjomam jābūt lielākam par augstākajām 
izmaksām un ienākumu zudumu, kas rodas, piemērojot lauksaimniecības praksi, kura 
pieņemta, lai sasniegtu vides un klimata mērķus.


