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15.10.2020 A8-0200/1040

Grozījums Nr. 1040
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
Identitātes un demokrātijas 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
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurbietes, cukurniedres un 
cigoriņi, augļi un dārzeņi, īscirtmeta 
atvasāji un citas nepārtikas kultūras, kas 
nav kokaugi un ko izmanto tādas 
produkcijas ražošanai, ar kuru potenciāli 
varētu aizstāt fosilos materiālus.

1. Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurbietes, cukurniedres un 
cigoriņi, augļi un dārzeņi, īscirtmeta 
atvasāji un citas nepārtikas kultūras, kas 
nav kokaugi un ko izmanto tādas 
produkcijas ražošanai, ar kuru potenciāli 
varētu aizstāt fosilos materiālus.

2. Saistīto ienākumu atbalstu drīkst 
piešķirt nozarēm, produkcijas ražošanai 
vai īpašiem saimniekošanas veidiem, kas 
nav norādīti 1. punktā, ja to uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1041

Grozījums Nr. 1041
Sylvia Limmer
Identitātes un demokrātijas 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
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurbietes, cukurniedres un 
cigoriņi, augļi un dārzeņi, īscirtmeta 
atvasāji un citas nepārtikas kultūras, kas 
nav kokaugi un ko izmanto tādas 
produkcijas ražošanai, ar kuru potenciāli 
varētu aizstāt fosilos materiālus.

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurniedres un cigoriņi, augļi un 
dārzeņi, īscirtmeta atvasāji un citas 
nepārtikas kultūras, kas nav kokaugi un ko 
izmanto tādas produkcijas ražošanai, ar 
kuru potenciāli varētu aizstāt fosilos 
materiālus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1042

Grozījums Nr. 1042
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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
39. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) augļi un dārzeņi, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā;

(a) augļi un dārzeņi, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā, un pārstrādei paredzēti 
produkti;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1043

Grozījums Nr. 1043
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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
39. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ja dalībvalsts tā nolemj, tās 
stratēģiskajā plānā īpašu programmu var 
attiecināt uz jebkuru citu nozari ar 
nosacījumu, ka šo intervenci pamato 
svarīgas ekonomiskas, sociālas vai 
vidiskas vajadzības;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1044

Grozījums Nr. 1044
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
Identitātes un demokrātijas 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
39. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Var paredzēt intervences veidus nozarēm, 
kas nav uzskaitītas pirmās daļas 
f) punktā, bet kas ir stratēģiski svarīgas 
lauku rajonu sociālajai, ekonomiskajai 
vai vides stabilitātei.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1045

Grozījums Nr. 1045
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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
42. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veikt darbības, lai paaugstinātu 
produkcijas komerciālo vērtību un 
atbalstītu piegādes ķēdes nolīgumus;

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu lauksaimnieku konkurētspēju, starp dažādiem dalībniekiem ir jāveicina tādi 
piegādes ķēdes nolīgumi, kas ļauj uzlabot teritoriālo identitāti un augļu un dārzeņu ražošanas 
pārredzamību, kā arī taisnīgi jāsadala pievienotā vērtība lauksaimniecības produktu 
ražotājiem un citiem piegādes ķēdes dalībniekiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1046

Grozījums Nr. 1046
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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
42. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), 
c) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veikt pētniecisko un 
izstrādes darbu ilgtspējīgu ražošanas 
metožu jomā, tostarp par kultūru noturību 
pret kaitēkļiem un inovatīvu praksi, kas 
palielina ekonomisko konkurētspēju un 
veicina tirgus attīstību;

(c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b), 
c) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veikt 
piemērošanas, pētniecisko un izstrādes 
darbu ilgtspējīgu ražošanas metožu jomā, 
tostarp par kultūru noturību pret 
kaitēkļiem, īpaši pret invazīvām svešzemju 
sugām, kuras ievestas no trešām valstīm, 
un inovatīvu praksi, kas palielina 
ekonomisko konkurētspēju un veicina 
tirgus attīstību;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1047

Grozījums Nr. 1047
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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
42. pants – 1. daļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) nodrošināt invazīvu svešzemju 
sugu (vīrusi, sēnīšu infekcijas un 
kukaiņi), kas ievestas no trešām valstīm, 
profilaksi, aizsardzību pret tām un 
izplatības ierobežošanu, tostarp pieņemot 
neinvazīvus paņēmienus vai vidi 
saudzējošus līdzekļus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1048

Grozījums Nr. 1048
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, īpaši vērstas uz 
ūdens un enerģijas ekonomiju, 
ekoiepakojumu un atkritumu daudzuma 
samazināšanu;

(a) darbības ar mērķi paaugstināt 
produkcijas komerciālo vērtību un 
atbalstīt piegādes ķēdes nolīgumus;

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu lauksaimnieku konkurētspēju, starp dažādiem dalībniekiem ir jāveicina tādi 
piegādes ķēdes nolīgumi, kas ļauj uzlabot teritoriālo identitāti un augļu un dārzeņu ražošanas 
pārredzamību, kā arī taisnīgi jāsadala pievienotā vērtība lauksaimniecības produktu 
ražotājiem un citiem piegādes ķēdes dalībniekiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1049

Grozījums Nr. 1049
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
Identitātes un demokrātijas 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. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) kultūru noturību pret kaitēkļiem 
uzlabojoša rīcība;

(h) darbības, kuru mērķis ir uzlabot 
kultūru noturību pret kaitēkļiem, uzlabot 
profilaksi, aizsardzību un izplatības 
ierobežošanu un mazināt kaitēkļu, jo īpaši 
invazīvu svešzemju sugu, radīto 
kaitējumu, tostarp veicinot IAA un 
dabiskās aizsardzības metožu 
pieņemšanu, pilnībā ievērojot vides 
aspektus.

Or. en

Pamatojums

Tāpēc dalībvalstīm savos KLP stratēģiskajos plānos ir jābūt iespējai izvēlēties intervences ar 
mērķi atbalstīt lauksaimniekus, kas cieš ekonomiskus zaudējumus ražošanas trūkuma un to 
izmaksu dēļ, kuras rada šo patogēnu izplatības ierobežošana.


