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15.10.2020 A8-0200/1108

Grozījums Nr. 1108
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69 Gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana

69 Gados jaunu lauksaimnieku, 
nozares jaunpienācēju un ilgtspējīgu 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana un attīstīšana

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
var piešķirt maksājumus par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
piešķir atbalstu gados jaunu lauksaimnieku 
darījumdarbības uzsākšanai vai viņu 
iekļaušanai pašreizējā lauku 
darījumdarbībā, nozares jaunpienācējiem 
un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanai un 
attīstīšanai un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā. 
Atbalstu saskaņā ar šo pantu piešķir ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts 
darījumdarbības plāns.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
palīdzētu:

2. Saskaņā ar šo pantu dalībvalstis 
atbalstu drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
palīdzētu:

(a) šīs regulas 4. panta 1. punkta 
e) apakšpunkta definīcijas nosacījumiem 
atbilstošiem gados jauniem 
lauksaimniekiem uzsākt darījumdarbību;

(a) šīs regulas 4. panta 1. punkta 
e) apakšpunkta definīcijas nosacījumiem 
atbilstošiem gados jauniem 
lauksaimniekiem uzsākt darījumdarbību un 
attīstīties;

(a a) uzsākt darījumdarbību nozares 
jaunpienācējiem;

(b) ar lauksamniecību un 
mežsaimniecību vai lauku saimniecības 

(b) ar lauksaimniecību, 
mežsaimniecību, bioekonomiku, aprites 
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ienākumu dažādošanu saistītiem lauku 
jaunuzņēmumiem uzsākt darījumdarbību;

ekonomiku un agrotūrismu saistītiem 
lauku jaunuzņēmumiem uzsākt un attīstīt 
darījumdarbību vai dažādot ienākumus no 
saimniecības;

(c) jaunuzņēmumiem uzsākt vietējā 
attīstības stratēģijā ietilpstošu 
nelauksaimniecisku darījumdarbību lauku 
apvidos.

(c) lauksaimniekiem, kuri dažādo 
savu darbību, kā arī mikrouzņēmumiem 
un fiziskām personām lauku apvidos 
uzsākt vietējā attīstības stratēģijā 
ietilpstošu nelauksaimniecisku 
darījumdarbību lauku apvidos.

2.a Dalībvalstis var noteikt īpašus 
noteikumus, lai nodrošinātu, ka gados 
jauni lauksaimnieki un nozares 
jaunpienācēji, kuri iesaistās 
lauksaimnieku grupās, ražotāju 
organizācijās vai kooperatīvās struktūrās, 
nezaudētu atbalstu darījumdarbības 
uzsākšanai. Šādi noteikumi atbilst 
proporcionalitātes principam un paredz 
gados jaunu lauksaimnieku un iesācēju 
lauksaimnieku dalību struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos elementus 
un iesniegšanas nosacījumus.

3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos elementus 
un iesniegšanas nosacījumus.

4. Atbalstu dalībvalstis piešķir fiksētas 
summas veidā. Atbalsta maksimālā summa 
nepārsniedz 100 000 EUR, un to drīkst 
apvienot ar finanšu instrumentiem.

4. Atbalstu dalībvalstis piešķir fiksētas 
summas veidā, ko var diferencēt saskaņā 
ar objektīviem kritērijiem. Atbalsta 
maksimālā summa nepārsniedz 
IXaa pielikumā paredzēto summu, un to 
drīkst apvienot ar finanšu instrumentiem.

4.a Šajā pantā paredzēto atbalstu var 
izmaksāt vairākās daļās.
4.b Dalībvalstis nodrošina, ka gados 
jaunajiem lauksaimniekiem piešķirtie 
budžeta līdzekļi netiek samazināti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Grozījums Nr. 1109
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
76. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atbalstu piešķir, saskaņā ar 65., 66. un 
67. pantu pamatojoties uz papildu 
izmaksām un negūtajiem ienākumiem, 
dalībvalstis nodrošina to, lai attiecīgie 
aprēķini būtu atbilstīgi, pareizi un iepriekš 
noteikti pēc taisnīgas, objektīvas un 
verificējamas aprēķina metodes. Tālab 
aprēķinus veic vai aprēķinu atbilstību un 
pareizību apstiprina struktūra, kas ir 
funkcionāli neatkarīga no iestādēm, kuras 
atbild par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu 
un kurām ir atbilstīga kompetence.

Ja atbalstu piešķir, saskaņā ar 65., 66. un 
67. pantu pamatojoties uz papildu 
izmaksām un negūtajiem ienākumiem, 
dalībvalstis nodrošina to, lai attiecīgie 
aprēķini būtu atbilstīgi, pareizi un iepriekš 
noteikti pēc taisnīgas, objektīvas un 
verificējamas aprēķina metodes. Tālab 
aprēķinus veic vai aprēķinu atbilstību un 
pareizību apstiprina struktūra, kas ir 
funkcionāli neatkarīga no iestādēm, kuras 
atbild par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu 
un kurām ir atbilstīga kompetence.

Ja pirmajā daļā minētā neatkarīgā iestāde 
konstatē, ka faktiskās papildu izmaksas 
un negūtie ienākumi par saistībām 
saskaņā ar 65., 66. un 67. pantu pārsniedz 
IXaa pielikumā noteiktās maksimālās 
summas, dalībvalsts var pārsniegt 
summas, kas noteiktas, lai kompensētu 
faktiskās papildu izmaksas un negūtos 
ienākumus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Grozījums Nr. 1110
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
86. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86 Minimālie un maksimālie finanšu 
piešķīrumi

86 Minimālie un maksimālie finanšu 
piešķīrumi

1. Vismaz 5 % no IX pielikumā 
norādītās kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti LEADER, 
kas Regulas (ES) [CPR] 25. pantā saukta 
par sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

1. Vismaz 5 % no IX pielikumā 
norādītās kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti LEADER, 
kas Regulas (ES) [CPR] 25. pantā saukta 
par sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

Vismaz 30 % no IX pielikumā norādītās 
kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti 
intervencēm, kuras ir par 6. panta 1. punkta 
d), e) un f) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem; izņēmums ir ar 
66. pantu pamatotās intervences.

Vismaz 30 % no IX pielikumā norādītās 
kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti visu veidu 
intervencēm, kuras ir par šīs regulas 
6. panta 1. punkta d), e), f) un 
i) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem.

Aprēķinot pirmajā daļā minētās ELFLA 
kopējās iemaksas, var ņemt vērā ne vairāk 
kā 40 % maksājumu, kas piešķirti saskaņā 
ar 66. pantu.

Pirmo daļu nepiemēro tālākajiem 
reģioniem.

Pirmo daļu nepiemēro tālākajiem 
reģioniem.

2.a Vismaz 30 % no IX pielikumā 
norādītās kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti 68., 70., 
71. un 72. pantā noteiktajām intervencēm, 
lai veicinātu viedas, noturīgas un 
diversificētas lauksaimniecības nozares 
attīstību saskaņā ar šīs regulas 6. panta 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
noteiktajiem konkrētajiem mērķiem.
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Ne vairāk kā 4 % no IX pielikumā 
norādītās kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā var tikt izmantoti, lai 
finansētu ar to tehnisko palīdzību saistītu 
rīcību, kuru, kā minēts 112. pantā, īsteno 
pēc dalībvalsts ierosmes.

Ne vairāk kā 4 % no IX pielikumā 
norādītās kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā var tikt izmantoti, lai 
finansētu ar to tehnisko palīdzību saistītu 
rīcību, kuru, kā minēts 112. pantā, īsteno 
pēc dalībvalsts ierosmes.

Ja Savienības lauku attīstības atbalsta 
kopapjoms nepārsniedz 90 miljonus EUR, 
ELFLA iemaksas proporciju KLP 
stratēģiskajā plānā drīkst palielināt līdz 
6 %.

Ja Savienības lauku attīstības atbalsta 
kopapjoms nepārsniedz 90 miljonus EUR, 
ELFLA iemaksas proporciju KLP 
stratēģiskajā plānā drīkst palielināt līdz 
6 %.

Tehnisko palīdzību atlīdzina ar vienotas 
likmes finansējumu atbilstīgi Regulas (ES, 
Euratom) .../... [jaunā Finanšu regula] 
125. panta 1. punkta e) apakšpunktam un 
saskaņā ar starpmaksājumu sistēmu, kas 
izklāstīta Regulas (ES) [HzR] 30. pantā. 
Minētā vienotā likme atbilst kopējo 
deklarēto izdevumu procentuālajai daļai, 
kas KLP stratēģiskajā plānā noteikta 
attiecībā uz tehnisko palīdzību.

Tehnisko palīdzību atlīdzina ar vienotas 
likmes finansējumu atbilstīgi Regulas (ES, 
Euratom) .../... [jaunā Finanšu regula] 
125. panta 1. punkta e) apakšpunktam un 
saskaņā ar starpmaksājumu sistēmu, kas 
izklāstīta Regulas (ES) [HzR] 30. pantā. 
Minētā vienotā likme atbilst kopējo 
deklarēto izdevumu procentuālajai daļai, 
kas KLP stratēģiskajā plānā noteikta 
attiecībā uz tehnisko palīdzību.

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā 
uz katru dalībvalsti norādītā minimālā 
summa tiek rezervēta 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosauktajam konkrētajam 
mērķim – piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību. Pamatojoties uz stāvokļa 
analīzi stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādu veidu intervencei:

4. Dalībvalstis savos stratēģiskajos 
plānos vismaz 4 % no kopējā ieguldījuma 
rezervē intervenču veidiem veidiem, kas 
veicina 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā 
minētā konkrētā mērķa “piesaistīt un 
atbalstīt gados jaunus lauksaimniekus” 
sasniegšanu, no kuriem vismaz 2 % no 
VII pielikumā norādītajām summām 
rezervē 27. pantā noteiktajam ienākumu 
papildatbalstam gados jauniem 
lauksaimniekiem.

(a) pantā paredzētais ienākumu 
papildatbalsts gados jaunajiem 
lauksaimniekiem;
(b) 69. pantā minētā gados jaunu 
lauksaimnieku darījumdarbības 
uzsākšana.

4.a Vismaz 65% no summām, kas 
norādītas VII pielikumā, dalībvalstis 
rezervē III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 2. 
un 3. apakšiedaļā paredzētajam ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
pamatatbalstam.
4.b No summām, kas minētas šī panta 
4.a punktā, vismaz 5 % no summām, kas 
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norādītas VII pielikumā, tiek rezervēti 
26. pantā minētajam pārdalošā 
maksājuma atbalstam.
4.c Vismaz 20 % no summām, kas 
norādītas VII pielikumā, dalībvalstis 
rezervē 28. pantā minētajām intervencēm.

Šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā minētajām saistītā ienākumu 
atbalsta intervencēm atbilstošie indikatīvie 
finanšu piešķīrumi nepārsniedz 10 % no 
VII pielikumā norādītajām summām.

Šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā minētajām saistītā ienākumu 
atbalsta intervencēm atbilstošie indikatīvie 
finanšu piešķīrumi nepārsniedz 10 % no 
VII pielikumā norādītajām summām. 
Dalībvalstis daļu šo piešķīrumu var 
novirzīt, lai palielinātu 82. panta 
6. punktā noteikto maksimālo piešķīrumu, 
ja šis piešķīrums ir nepietiekams, lai 
finansētu III sadaļas III nodaļas 7. iedaļā 
minētās intervences.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 53. panta 4. punktu 
brīvprātīgā saistītā atbalsta vajadzībām ir 
izmantojušas vairāk nekā 13 % no minētās 
regulas II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, drīkst saistītā 
ienākumu atbalsta vajadzībām izmantot 
vairāk nekā 10 % no VII pielikumā 
noteiktās summas. Izmantotais 
procentuālais daudzums nedrīkst pārsniegt 
to, kuru Komisija attiecībā uz brīvprātīgo 
saistīto atbalstu ir apstiprinājusi par 
2018. pieprasījumu gadu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1307/2013 53. panta 4. punktu 
brīvprātīgā saistītā atbalsta vajadzībām ir 
izmantojušas vairāk nekā 13 % no minētās 
regulas II pielikumā noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, drīkst saistītā 
ienākumu atbalsta vajadzībām izmantot 
vairāk nekā 10 % no VII pielikumā 
noteiktās summas. Izmantotais 
procentuālais daudzums nedrīkst pārsniegt 
to, kuru Komisija attiecībā uz brīvprātīgo 
saistīto atbalstu ir apstiprinājusi par 
2018. pieprasījumu gadu.

Pirmajā daļā minēto procentuālo daudzumu 
var palielināt ne vairāk kā par 2 % ar 
noteikumu, ka minēto 10 % pārsniegumam 
atbilstošo summu iedala III sadaļas 
II nodaļas 2. iedaļas 1. apakšiedaļā 
paredzētajam atbalstam par proteīnaugiem.

Pirmajā daļā minēto procentuālo daudzumu 
var palielināt ne vairāk kā par 2 % ar 
noteikumu, ka minēto 10 % pārsniegumam 
atbilstošo summu iedala III sadaļas 
II nodaļas 2. iedaļas 1. apakšiedaļā 
paredzētajam atbalstam par proteīnaugiem.

Apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļautās summas, kuras izriet no pirmās 
un otrās daļas piemērošanas, ir saistošas.

Apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļautās summas, kuras izriet no pirmās 
un otrās daļas piemērošanas, ir saistošas.

6. Neskarot Regulas (ES) [HzR] 
15. pantu, maksimālā summa, kuru 
dalībvalstī kalendārajā gadā drīkst piešķirt 
saskaņā ar šīs regulas III sadaļas II nodaļas 
2. iedaļas 1. apakšiedaļu un pirms tiek 
piemērots šīs regulas 15. pants, 

6. Neskarot Regulas (ES) [HzR] 
15. pantu, maksimālā summa, kuru 
dalībvalstī kalendārajā gadā drīkst piešķirt 
saskaņā ar šīs regulas III sadaļas II nodaļas 
2. iedaļas 1. apakšiedaļu un pirms tiek 
piemērots šīs regulas 15. pants, 
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nepārsniedz summas, kas KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktas saskaņā ar 
6.punktu.

nepārsniedz summas, kas KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktas saskaņā ar 
5.punktu.

7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 
ELFLA piešķīruma daļu savos KLP 
stratēģiskajos plānos izmantot, lai ar šo 
atbalstu kā ar sviru plašāk izvērstu 
stratēģiskos dabas projektus, kas definēti 
[LIFE regulā], un lai saskaņā ar [Erasmus 
regulu] finansētu rīcību, ar ko veicina 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomas 
cilvēku un jo īpaši gados jauno 
lauksaimnieku transnacionālo 
mācībmobilitāti.

7.  Dalībvalstis var nolemt zināmu 
ELFLA piešķīruma daļu savos KLP 
stratēģiskajos plānos izmantot, lai ar šo 
atbalstu kā ar sviru plašāk izvērstu 
stratēģiskos dabas projektus, kas definēti 
[LIFE regulā], ja ir iesaistītas 
lauksaimnieku kopienas, un lai saskaņā ar 
[Erasmus regulu] finansētu rīcību, ar ko 
veicina lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomas cilvēku un jo īpaši gados 
jauno lauksaimnieku un lauku sieviešu 
transnacionālo mācībmobilitāti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Grozījums Nr. 1111
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
97. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) paskaidrojums par to, kā ar katra 
6. panta 1. punktā noteiktā konkrētā 
mērķa intervencēm ir paredzēts veicināt 5. 
panta otrajā daļā noteiktā transversālā 
mērķa sasniegšanu;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Grozījums Nr. 1112
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
97. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f a) paskaidrojums par to, kā ar katra 
6. panta 1. punktā noteiktā konkrētā 
mērķa intervencēm ir paredzēts veicināt 
vienkāršošanu galasaņēmējiem un 
mazināt administratīvo slogu;

Or. en



AM\1216023LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1113

Grozījums Nr. 1113
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
98. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii a) vispārējā ieguldījuma 
vienkāršošanā un galasaņēmēju 
regulatīvā un administratīvā sloga 
mazināšanā apraksts.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1114

Grozījums Nr. 1114
Bert-Jan Ruissen
ECR 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
86.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86. panta b) punkts
Neskarot 86. panta 4. punktā minētos 
piešķīrumus, dalībvalstis vismaz 4 % no 
kopējā ieguldījuma savos stratēģiskajos 
plānos rezervē tāda veida intervencēm, 
kas veicina konkrētā mērķa “piesaistīt un 
atbalstīt gados jaunus lauksaimniekus” 
sasniegšanu.

Or. en


