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Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
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Regulas priekšlikums
65. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65. pants 65. pants

Vidiskās, klimatiskās un citas pārvaldības 
saistības

Agrovides ilgtspējība, klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi 

un citas videi labvēlīgas pārvaldības 
saistības

1. Dalībvalstis var piešķirt vidisku, 
klimatisku un citu pārvaldības saistību 
maksājumus, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt 
maksājumus agrovidiski ilgtspējīgai 
praksei, klimata pārmaiņu mazināšanas 
un pielāgošanās pasākumiem, tostarp 
dabas radītu risku pārvaldībai, kā arī citu 
pārvaldības saistību maksājumus, 
piemēram, mežsaimniecībai, ģenētisko 
resursu aizsardzībai un uzlabošanai un 
dzīvnieku veselības un labturības 
nodrošināšanai, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

2. KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis iekļauj agrovides un klimata 
saistības.

2. KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis iekļauj agrovides un klimata 
saistības.

3. Atkarībā no tā, kādas ir īpašās 
vajadzības valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā, ar šā veida intervencēm saistīto 
atbalstu dalībvalstis var darīt pieejamu visā 
to teritorijā.

3. Atkarībā no tā, kādas ir īpašās 
vajadzības valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā, ar šā veida intervencēm saistīto 
atbalstu dalībvalstis dara pieejamu visā to 
teritorijā. Minētais atbalsts nepārsniedz 
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maksimālās summas, kas noteiktas 
IXaa pielikumā.

4. Maksājumus dalībvalstis piešķir 
tikai tiem lauksaimniekiem un citiem 
saņēmējiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
pildīt pārvaldības saistības, kas tiek 
uzskatītas par labvēlīgām 6. panta 
1. punktā nosaukto konkrēto mērķu 
sasniegšanai.

4. Maksājumus dalībvalstis piešķir 
tikai tiem lauksaimniekiem, 
lauksaimnieku grupām un citiem zemes 
apsaimniekotājiem, kuri brīvprātīgi 
uzņemas pildīt pārvaldības saistības, kas 
tiek uzskatītas par labvēlīgām 6. panta 
1. punktā nosaukto attiecīgo konkrēto 
mērķu sasniegšanai, tostarp nodrošināt 
mitrāju un organiskās augsnes pienācīga 
aizsardzību. Prioritāti var piešķirt 
shēmām, kas īpaši paredzētas vietējiem 
vides apstākļiem un vides vajadzību 
apmierināšanai un attiecīgā gadījumā 
veicina XI pielikumā minētajos tiesību 
aktos noteikto mērķu sasniegšanu.

5. Šā veida intervencēs dalībvalstis 
maksā tikai tiem saņēmējiem, kuri 
apņēmušies:

5. Šā veida intervencēs dalībvalstis 
maksā tikai tiem saņēmējiem, kuri 
apņēmušies:

a) pārsniegt attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu;

a) pārsniegt attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu;

b) pārsniegt prasību minimumu, kas 
noteikts attiecībā uz mēslošanas līdzekļu 
un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
un dzīvnieku labturību, kā arī citas 
obligātās prasības, kas noteiktas ar valsts 
un Savienības tiesību aktiem;

b) pārsniegt attiecīgo prasību 
minimumu, kas noteikts attiecībā uz 
mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanu, dzīvnieku labturību 
un rezistences pret antimikrobiāliem 
līdzekļiem novēršanu, kā arī citas 
attiecīgās obligātās prasības, kas noteiktas 
ar Savienības tiesību aktiem;

c) pārsniegt nosacījumus, kas saskaņā 
ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
paredzēti attiecībā uz lauksaimniecības 
platības uzturēšanu noteiktā stāvoklī;

c) pārsniegt nosacījumus, kas saskaņā 
ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
paredzēti attiecībā uz lauksaimniecības 
platības uzturēšanu noteiktā stāvoklī;

d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 28. pantu.

d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 28. pantu, 
vai pildīt saistības, kas papildina tās 
saistības, par kurām tiek piešķirti 
maksājumi saskaņā ar 28. pantu, 
vienlaikus nepieļaujot finansējuma 
dublēšanos.

6. Dalībvalstis saņēmējiem kompensē 
minēto saistību pildīšanas rezultātā radušās 

6. Dalībvalstis saņēmējiem kompensē 
minēto saistību pildīšanas rezultātā radušās 
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izmaksas un negūtos ienākumus. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījuma izmaksas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis atbalstu var piešķirt 
kā vienotas likmes maksājumu vai kā 
vienreizēju maksājumu par vienību. 
Maksājumus piešķir reizi gadā.

izmaksas un negūtos ienākumus. 
Dalībvalstis sniedz saņēmējiem arī 
finansiālu stimulu, un vajadzības 
gadījumā tās var segt arī darījuma 
izmaksas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
dalībvalstis atbalstu var piešķirt kā vienotas 
likmes maksājumu vai kā vienreizēju 
maksājumu par vienību — vai nu par 
platības hektāru, vai citu noteiktu vienību 
atkarībā no saistību veida. Dalībvalstis 
var piešķirt ikgadēju atbalstu 
programmām, kas paredzētas 
saimniecībai kopumā un vērstas uz 
lauksaimniecības sistēmu holistisku 
pārveidi, lai sasniegtu šā punkta mērķus. 
Maksājumus piešķir reizi gadā.

6.a Maksājumu līmenis atšķiras atkarībā 
no katras prakses vai prakšu kopuma 
ilgtspējas mērķu vērienīguma, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem 
kritērijiem, lai efektīvi stimulētu 
līdzdalību. Dalībvalstis var diferencēt 
maksājumus, ņemot vērā arī to, kādi ir 
lauksaimniecisko darbību ietekmējošie 
ierobežojumi, ko radījusi saistību 
pildīšana, un atkarībā no dažādām 
saimniecības sistēmām.

7. Lai stimulētu lauksaimniekus 
ievērojami uzlabot vides kvalitāti lielākā 
mērogā un izmērāmā veidā, dalībvalstis var 
veicināt un atbalstīt kolektīvas shēmas un 
rezultātnoteiktu maksājumu shēmas.

7. Lai stimulētu lauksaimniekus un 
lauksaimnieku grupas ievērojami uzlabot 
vides kvalitāti lielākā mērogā un izmērāmā 
veidā, dalībvalstis var veicināt un atbalstīt 
brīvprātīgas kolektīvās shēmas un 
pārvaldības saistību apvienojumu kā 
vietējā līmenī vadītas shēmas un 
rezultātnoteiktu maksājumu shēmas, 
tostarp īstenojot teritoriālu pieeju. 
Dalībvalstis nodrošina visus vajadzīgos 
līdzekļus attiecībā uz konsultācijām, 
apmācībām un zināšanu pārnesi, lai 
palīdzētu lauksaimniekiem, kuri maina 
savas ražošanas sistēmas.

8. Saistības uzņemas uz piecu līdz 
septiņu gadu ilgu laikposmu. Tomēr, ja tas 
nepieciešams noteiktu vēlamu vidisko 
ieguvumu sasniegšanai vai saglabāšanai, 
dalībvalstis attiecībā uz konkrētiem 
saistību veidiem savos KLP stratēģiskajos 

8. Saistības parasti uzņemas uz piecu 
līdz septiņu gadu ilgu laikposmu. Tomēr, ja 
tas nepieciešams noteiktu vēlamu vidisko 
ieguvumu sasniegšanai vai saglabāšanai, 
tostarp ņemot vērā mežsaimniecības 
ilgtermiņa būtību, dalībvalstis attiecībā uz 
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plānos var noteikt ilgāku laikposmu, 
tostarp paredzot ikgadējas saistību 
pagarināšanas iespēju pēc sākotnējā 
laikposma beigām. Pienācīgi pamatotos 
izņēmuma gadījumos un attiecībā uz 
jaunām saistībām, kuras uzņemas tūlīt pēc 
sākotnējā laikposma saistību izpildes, 
dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā plānā 
var noteikt īsāku laikposmu.

konkrētiem saistību veidiem savos KLP 
stratēģiskajos plānos var noteikt ilgāku 
laikposmu, tostarp paredzot ikgadējas 
saistību pagarināšanas iespēju pēc 
sākotnējā laikposma beigām. Pienācīgi 
pamatotos izņēmuma gadījumos un 
attiecībā uz jaunām saistībām, kuras 
uzņemas tūlīt pēc sākotnējā laikposma 
saistību izpildes, dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā var noteikt īsāku 
laikposmu.

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
par apņemšanos pāriet uz Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu un par meža 
vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
tostarp par apņemšanos pāriet uz 
Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktu 
bioloģiskās lauksaimniecības praksi un 
metodēm vai turpināt to izmantošanu, 
integrēto augu aizsardzību, 
agromežsaimniecības sistēmu aizsardzību 
un par meža vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru — vai nu 
par platības hektāru, vai citu noteiktu 
vienību atkarībā no saistību veida.

10. Dalībvalstis nodrošina, lai 
personām, kuras darbojas ar šā veida 
intervencēm, būtu pieejamas šādu darbību 
īstenošanai vajadzīgās zināšanas un 
informācija.

10. Dalībvalstis nodrošina, lai 
personām, kuras darbojas ar šā veida 
intervencēm, būtu pieejamas šādu darbību 
īstenošanai vajadzīgās attiecīgās zināšanas 
un informācija un lai personām, kam tas 
nepieciešams, būtu pieejama atbilstīga 
apmācība, kā arī piekļuve īpašām 
zināšanām ar mērķi palīdzēt 
lauksaimniekiem, kuri apņemas mainīt 
savas ražošanas sistēmas.

11. Dalībvalstis nodrošina, lai šā panta 
intervences būtu saskaņā ar 28. panta 
intervencēm.

11. Dalībvalstis nodrošina, lai šā panta 
intervences būtu saskaņā ar 28. panta 
intervencēm.

Or. en
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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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86. pants 86. pants

Minimālie un maksimālie finanšu 
piešķīrumi

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.

2. 2.

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 35 % 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 minēto kopējo 
ELFLA iemaksu, 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 
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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.

3. 3.

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 27. pantā noteiktajam 
ienākumu papildatbalstam gados jauniem 
lauksaimniekiem rezervē vismaz 
X pielikumā noteiktās summas.

a) 27. pantā paredzētais ienākumu 
papildatbalsts gados jaunajiem 
lauksaimniekiem;
b) 69. pantā minētā gados jaunu 
lauksaimnieku darījumdarbības 
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uzsākšana.
4.a Dalībvalstis vismaz 60 % no 
VII pielikumā noteiktajām summām 
rezervē:
a) ilgtspēju sekmējošajam ienākumu 
pamatatbalstam, kā minēts III sadaļas 
II nodaļas 2. apakšiedaļā;
b) pārdalošajam maksājumam, kā minēts 
III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
3. apakšiedaļā;
c) saistītā ienākumu atbalsta intervencēm, 
kā minēts III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā;
d) intervenču veidiem citās nozarēs, kā 
minēts III sadaļas III nodaļas 7. iedaļā.
Atkāpjoties gadījumos, kad dalībvalsts 
izmanto 90. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā paredzēto iespēju, tā no 
summas, kas rezervēta saskaņā ar pirmo 
punktu, var samazināt minimālo summu, 
ko tā noteikusi saskaņā ar pirmo daļu, par 
palielināto summu.
4.b Vismaz 6 % no VII pielikumā 
noteiktajām summām tiek rezervēti 
26. pantā minētajam pārdalošā 
maksājuma atbalstam.
4.c Vismaz 30 % no VII pielikumā 
noteiktajiem kopējiem piešķīrumiem 
laikposmam no 2023. līdz 2027. gadam 
tiek rezervēti 28. pantā minētajām 
klimatiskajām, vidiskajām un dzīvnieku 
labturības shēmām.
Dalībvalstis var rezervēt dažādas summas 
katram kalendārajam gadam zem vai virs 
procentuālās daļas, ko dalībvalsts 
noteikusi saskaņā ar pirmo teikumu, ar 
noteikumu, ka visu gada apjomu summa 
atbilst minētajai procentuālajai daļai.
Atkāpjoties gadījumos, kad dalībvalsts 
izmanto 90. panta 1. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā paredzēto iespēju, tā no 
summas, kas rezervēta saskaņā ar 
28. pantu, var samazināt minimālo 
summu, ko tā noteikusi saskaņā ar pirmo 
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daļu, par palielināto summu.
5. 5.

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 
pārvietot, lai palielinātu 82. panta 
6. punktā noteikto maksimālo piešķīrumu, 
ja šis piešķīrums ir nepietiekams, lai 
finansētu III sadaļas III nodaļas 7. iedaļā 
noteiktās 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, 
nepārsniedz summas, kas KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktas saskaņā ar 
6. punktu.

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

7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 
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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.

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 A8-0200/1135

Grozījums Nr. 1135
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
87. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

87. pants 87. pants

Klimata izdevumu līdzsekošana Klimata izdevumu līdzsekošana

1. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju un izmantojot vienkāršu un 
kopēju metodiku, Komisija izvērtē 
politikas ieguldījumu ar klimata 
pārmaiņām saistīto mērķu īstenošanā.

1. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju un izmantojot starptautiski 
atzītu kopēju metodiku, Komisija izvērtē 
politikas ieguldījumu ar klimata 
pārmaiņām saistīto mērķu īstenošanā.

2. Šādu ieguldījumu, kas dots 
izdevumu mērķrādītāja sasniegšanā, 
aplēš, piemērojot konkrētus svērumus, 
kurus diferencē atkarībā no tā, kādu 
ieguldījumu – ievērojamu vai mērenu – 
atbalsts ir devis ar klimata pārmaiņām 
saistīto mērķu sakarībā. Minētie svērumi 
ir šādi: a) 40 % attiecībā uz 
izdevumiem par ilgtspēju sekmējošo 
ienākumu pamatatbalstu un ienākumu 
papildatbalstu, kas minēts III sadaļas 
II nodaļas II iedaļas attiecīgi 2. un 
3. apakšiedaļā;
b) 100 % attiecībā uz izdevumiem par 
klimatiskajām un vidiskajām shēmām, kas 
minētas III sadaļas II nodaļas II iedaļas 
4. apakšiedaļā;
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c) 100 % attiecībā uz izdevumiem par 
86. panta 2. punkta pirmajā daļā 
minētajām intervencēm;
d) 40 % attiecībā uz izdevumiem par 
66. pantā minētajiem dabiskajiem vai 
citiem platībatkarīgajiem ierobežojumiem.

2.a Komisija izstrādā zinātniski 
pamatotu un starptautiski atzītu kopēju 
metodiku precīzākai izdevumu izsekošanai 
saistībā ar klimatiskajiem un vidiskajiem 
mērķiem, tostarp bioloģisko daudzveidību, 
un kā daļu no 139.a pantā minētās 
vidusposma novērtēšanas izvērtē dažādu 
intervenču veidu paredzamo ieguldījumu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Grozījums Nr. 1136
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
90. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

90. pants 90. pants

Tiešo maksājumu piešķīrumu un ELFLA 
piešķīrumu savstarpējā elastība

Tiešo maksājumu piešķīrumu un ELFLA 
piešķīrumu savstarpējā elastība

1. Saistībā ar sava KLP stratēģiskā 
plāna priekšlikumu, kas minēts 106. panta 
1. punktā, dalībvalstis var pieņemt 
lēmumu:

1. Saistībā ar sava KLP stratēģiskā 
plāna priekšlikumu, kas minēts 106. panta 
1. punktā, dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
pārvietot:

a) līdz 15 % no dalībvalsts 
piešķīrumiem, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem un noteikti IV pielikumā, un 
no kuriem atskaitīti 2021.–2026. kalendārā 
gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti 
VI pielikumā, pārvietot uz dalībvalsts 
ELFLA piešķīrumiem par 2022.–
2027. finanšu gadu vai

a) līdz 12 % no dalībvalsts kopējiem 
piešķīrumiem, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem un noteikti IV pielikumā, un 
no kuriem atskaitīti 2023.–2026. kalendārā 
gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti 
VI pielikumā un pārvietoti uz dalībvalsts 
ELFLA piešķīrumiem par 2024.–
2027. finanšu gadu, ar noteikumu, ka 
atbilstošo palielinājumu dalībvalstis 
izmanto 65. pantā minētajām 
agrovidiskajām intervencēm, kurās 
saņēmēji ir lauksaimnieki; vai

b) līdz 15 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2022.–2027. finanšu 
gadu pārvietot uz dalībvalsts piešķīrumiem 
par 2021.–2026. kalendāro gadu, kas 
paredzēti tiešajiem maksājumiem un 
noteikti IV pielikumā.

b) līdz 5 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2024.–2027. finanšu 
gadu uz dalībvalsts piešķīrumiem par 
2023.–2026. kalendāro gadu, kas paredzēti 
tiešajiem maksājumiem un noteikti 
IV pielikumā, ar noteikumu, ka atbilstošo 
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palielinājumu piešķir 28. pantā 
noteiktajām darbībām.

Pirmajā daļā minēto pārvietojumu, ko 
veic no tiešajiem maksājumiem 
paredzētajiem dalībvalsts piešķīrumiem uz 
tās pašas dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem, procentuālā izteiksmē 
drīkst palielināt:

Atkāpjoties no iepriekšējās daļas 
b) apakšpunkta, dalībvalstis, kuru valsts 
vidējā summa par hektāru ir mazāka par 
ES vidējo rādītāju, var pārvietot līdz 12 % 
no ELFLA piešķīrumiem uz to tiešajiem 
maksājumiem paredzētajiem piešķīrumiem. 
Tomēr pārvietojums nepārsniedz summu, 
kas vajadzīga, lai panāktu, ka valsts vidējā 
summa par hektāru atbilst ES vidējam 
rādītājam. To pilnībā piešķir 28. pantā 
minētajām intervencēm.

a) nepārsniedzot 15 procentpunktus, 
ar noteikumu, ka atbilstošo palielinājumu 
dalībvalstis izmanto no ELFLA 
finansētām intervencēm, kuras ir par 
6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem;
b) nepārsniedzot 2 procentpunktus, 
ar noteikumu, ka atbilstošo palielinājumu 
dalībvalstis izmanto saskaņā ar 86. panta 
4. punkta b) apakšpunktu.

Piešķīrumus tiešajiem maksājumiem, kas 
pārvietoti saskaņā ar šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, var atskaitīt no iemaksu 
daļas saskaņā ar 86. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu vai 4. punkta 
c) apakšpunktu, vai abu apvienojumu.

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
lēmumos nosaka 1. punktā aprakstīto 
procentuālo daudzumu, kurš katrā 
kalendārajā gadā var būt atšķirīgs.

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
lēmumos nosaka 1. punktā aprakstīto 
procentuālo daudzumu, kurš katrā 
kalendārajā gadā var būt atšķirīgs.

3. 2023. gadā, izmantojot 107. pantā 
minēto KLP stratēģiskā plāna grozīšanas 
iespēju, dalībvalstis savu 1. punktā minēto 
lēmumu var pārskatīt.

3. 2024. gadā, izmantojot 107. pantā 
minēto KLP stratēģiskā plāna grozīšanas 
iespēju, dalībvalstis savu 1. punktā minēto 
lēmumu var pārskatīt.

Dalībvalstis līdz 2021. gada 
31. decembrim paziņo Komisijai 1. punktā 
minēto lēmumu, kā arī lēmumu par 15. 
un 26. panta piemērošanu.
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15.10.2020 A8-0200/1137

Grozījums Nr. 1137
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
"Renew Europe" 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
107.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

107.a pants
KLP stratēģisko plānu pārskatīšana

Dalībvalstis līdz 2025. gada 
31. decembrim pārskata savus stratēģiskos 
plānus, lai nodrošinātu, ka stratēģiskie 
plāni ir saskaņoti ar piemērojamajiem 
Savienības tiesību aktiem klimata un vides 
jomā, un iesniedz Komisijai pieprasījumus 
attiecīgi grozīt savus stratēģiskos plānus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Grozījums Nr. 1138
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Maria Noichl
S&D grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

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
139.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

139.a pants
Vidusposma novērtēšana

1. Komisija līdz 2025. gada 
30. jūnijam veic KLP vidusposma 
novērtēšanu un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, lai 
izvērtētu jaunā īstenošanas modeļa 
darbību dalībvalstīs, lai koriģētu 
svērumus klimata mērķu sasniegšanai 
saskaņā ar jauno metodiku, kas minēta 
87. panta 3. punktā, un vajadzības 
gadījumā Komisija iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumus.
2. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstu 
stratēģiskie plāni ir saskaņoti ar 
Savienības tiesību aktiem klimata un vides 
jomā, 1. punktā minētajā vidusposma 
novērtēšanā ņem vērā attiecīgos spēkā 
esošos tiesību aktus.

Or. en


