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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
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija vāc informāciju par 
visām subsīdijām, kas saņemtas no [KLP 
pirmā un otrā pīlāra] un apkopo kopējo 
summu, ko fiziska persona saņem vai nu 
tieši no tiešajiem maksājumiem, vai 
netieši kā tādu juridisko personu 
faktiskais īpašnieks, kuras ir KLP 
maksājumu saņēmējas (tiešie maksājumi 
un maksājumi no lauku attīstības). 
Komisija reāllaikā seko līdzi un pārtrauc 
maksājumus, kuru kopsumma pārsniedz:
(a) 500 000 EUR pirmajā pīlārā 
tiešajiem maksājumiem;
(b) 1 000 000 EUR ieguldījumiem 
saskaņā ar otro pīlāru; Komisijai tiek 
ziņots, ja maksimālā summa ir pārsniegta. 
Komisija izvērtē katru gadījumu atsevišķi, 
nosakot, vai pienācīgi pamatotos 
gadījumos var atļaut izņēmumu. Komisija 
izstrādā skaidri definētus objektīvus 
kritērijus, kurus bez liekas kavēšanās 
publicē kā dalībvalstu iestādēm domātas 
pamatnostādnes.
Maksājumi projektiem, kuri sniedz 
labumu plašai sabiedrībai un kurus īsteno 
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reģionālās un vietējās iestādes, 
pašvaldības vai pilsētas, būtu jāizslēdz no 
šiem maksimālajiem apjomiem.
Komisija izveido reāllaika informācijas 
un uzraudzības sistēmu, pielāgojot un 
paplašinot ARACHNE sistēmu vai citus 
piemērotus IT rīkus. Dalībvalstīm ir 
pienākums šajā sistēmā reāllaikā ievadīt 
visus attiecīgos datus (piemēram, 
projektu, maksājumus, juridisku personu, 
fizisku personu, faktiskos īpašniekus utt.) 
kā nosacījumu līdzekļu saņemšanai no šīs 
regulas. Komisija izmanto šo reāllaika 
informācijas un uzraudzības sistēmu, lai 
sniegtu precīzu pārskatu par ES līdzekļu 
sadali un taisnīgu piešķiršanu un lai būtu 
iespēja izsekot un apkopot sadalītos 
finanšu līdzekļus.
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