
AM\1216042LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1126

Grozījums Nr. 1126
Peter Jahr
PPE 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
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15 Maksājumu samazināšana 15 Maksājumu samazināšana

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz 60 000 EUR, dalībvalstis 
samazina šādi:

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz robežvērtību 
100 000 EUR, dalībvalstis samazina.

(a) vismaz par 5 %, ja summa ir 
robežās no 60 000 līdz 75 000 EUR;
(b) vismaz par 50 %, ja summa ir 
robežās no 75 000 līdz 90 000 EUR;
(c) vismaz par 75 %, ja summa ir 
robežās no 90 000 līdz 100 000 EUR;
(d) par 100 %, ja summa pārsniedz 
100 000 EUR.
Pirms 1. punkta piemērošanas dalībvalstis 
no tiešo maksājumu summas, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, atskaita:

Pirms 1. punkta piemērošanas dalībvalstis 
no tiešo maksājumu summas, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, var 
atskaitīt:

(a) lauksaimnieka deklarētās ar 
lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos nodokļus 
un sociālās iemaksas, un

(a) 50 % no lauksaimnieka deklarētās 
ar lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos nodokļus 
un sociālās iemaksas, un

(b) tādam regulāram un 
neapmaksātam darbam atbilstošās 
izmaksas, kuru saistībā ar 
lauksaimniecisku darbību veic attiecīgajā 
saimniecībā strādājošas personas, kas 
algu nesaņem vai saņem mazāku 



AM\1216042LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

atalgojumu nekā to, kādu parasti maksā 
par sniegtajiem pakalpojumiem, bet kas 
tiek atalgotas ar lauksaimnieciskās 
darījumdarbības saimniecisko rezultātu 
starpniecību.

(ba) 27. un 28. pantā minēto tiešo 
atbalstu.

Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu.

Iepriekš a) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
un ar to saistītu darbību saistītās faktiskās 
algu izmaksas vai vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu. 
Dalībvalstis var izmantot rādītājus par 
standartalgu izmaksām, kas saistītas ar 
dažādiem lauku saimniecību veidiem, un 
atsauces datus par darbvietu radīšanu 
katrā no dažādajiem lauku saimniecību 
veidiem.
2.a (a) Komisija vāc informāciju par 
visām subsīdijām, kas saņemtas no KLP 
pirmā un otrā pīlāra, un aprēķina 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:
- 500 000 EUR pirmajā pīlārā tiešajiem 
maksājumiem;
- 1 000 000 EUR investīcijām 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 
reģionālās un vietējās iestādes, 
pašvaldības vai pilsētas, būtu jāizslēdz no 
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šīm maksimālajām summām;
(b) 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 saskaņā ar šo regulu. 
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.

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas galvenokārt 
izlieto ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam un 
pēc tam – citām atsaistīto tiešo maksājumu 
intervencēm.

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas prioritāri izmanto 
ilgtspēju sekmējošajam pārdalošajam 
ienākumu papildatbalstam un pēc tam – 
citām atsaistīto tiešo maksājumu 
intervencēm.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz ELFLA 
atspoguļo KLP stratēģiskā plāna finanšu 
tabulās, un 2023. gadā to var pārskatīt 
saskaņā ar 90. pantu. Uz minēto 
pārvietojumu neattiecas saskaņā ar 
90. pantu noteiktais maksimālais apmērs, 
ko piemēro līdzekļu pārvietojumiem no 
ELGF un ELFLA.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz ELFLA 
atspoguļo KLP stratēģiskā plāna finanšu 
tabulās, un 2024. gadā to var pārskatīt 
saskaņā ar 90. pantu.

3.a Juridiskas personas vai fizisku vai 
juridisku personu grupas gadījumā 
dalībvalstis 1. punktā minēto 
samazināšanu var piemērot minēto 
juridisko personu vai grupu locekļiem, ja 
valsts tiesību aktos ir paredzēts, ka 
atsevišķu locekļu tiesības un pienākumi ir 
salīdzināmi ar tiesībām un pienākumiem, 
kas noteikti individuāliem 
lauksaimniekiem, kuriem ir saimniecības 
vadītāja statuss, jo īpaši saistībā ar viņu 
ekonomisko, sociālo un nodokļa 
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maksātāja statusu, – ar noteikumu, ka 
viņi ir palīdzējuši stiprināt attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecības struktūras.
3.b Ja dalībvalsts saskaņā ar 26. pantu 
piešķir pārdalošo ienākumu 
papildatbalstu lauksaimniekiem un šajā 
nolūkā izmanto vismaz 12 % no sava 
finansējuma tiešajiem maksājumiem, kas 
noteikts IV pielikumā, tā var nolemt šo 
pantu nepiemērot.
3.c Netiek piešķirtas nekādas 
priekšrocības, ar ko ļautu izvairīties no 
maksājumu samazināšanas tiem 
lauksaimniekiem, par kuriem tiek 
pierādīts, ka tie ir mākslīgi radījuši 
nosacījumus, lai izvairītos no šā panta 
sekām.

4. Lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
sadali atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem 
nosaka saskaņotu pamatu, ko piemērot 
1. punktā noteiktā maksājumu 
samazinājuma aprēķināšanā.

Or. en


