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Regulas priekšlikums
106. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē ierosinātos KLP 
stratēģiskos plānus, pamatojoties uz plānu 
pilnīgumu, konsekvenci un saskaņotību ar 
Savienības tiesību aktu vispārējiem 
principiem, šo regulu un noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo regulu un 
horizontālo regulu, plānu faktisko 
ieguldījumu konkrēto mērķu sasniegšanā, 
ietekmi uz iekšējā tirgus pareizu darbību 
un konkurences kropļojumu, 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem 
un pārvaldes iestādēm. Novērtējumā 
galvenokārt izskata KLP stratēģiskā plāna 
stratēģijas pietiekamību, attiecīgos 
konkrētos mērķus, mērķrādītājus, 
intervences un budžeta līdzekļus, kas 
vajadzīgi KLP stratēģiskā plāna 
konkrētajiem mērķiem, kuru izpildes 
nodrošināšana paredzēta ar ierosināto 
intervenču komplektu, pamatojoties uz 
SVID analīzi un ex ante izvērtējumu.

2. Komisija novērtē ierosinātos KLP 
stratēģiskos plānus, pamatojoties uz plānu 
pilnīgumu, konsekvenci un saskaņotību ar 
Savienības tiesību aktu vispārējiem 
principiem, šo regulu un normām, kas ir 
pieņemtas saskaņā ar šo regulu un 
horizontālo regulu, plānu faktisko 
ieguldījumu šīs regulas 6. panta 1. punktā 
minēto konkrēto mērķu sasniegšanā, 
ietekmi uz iekšējā tirgus pareizu darbību 
un konkurences izkropļojumu un 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem 
un pārvaldes iestādēm. Novērtējumā 
galvenokārt izskata KLP stratēģiskā plāna 
stratēģijas pietiekamību, attiecīgos 
konkrētos mērķus, mērķrādītājus, 
intervences un budžeta līdzekļus, kas ir 
vajadzīgi KLP stratēģiskā plāna 
konkrētajiem mērķiem, kurus sasniedz, 
īstenojot ierosināto intervenču komplektu, 
kura pamatā ir SVID analīze un ex ante 
izvērtējums. Novērtējumā būtu jāiekļauj 
mērķi būtiski un nepārtraukti samazināt 
ķīmisko pesticīdu, antibakteriālo līdzekļu 
un barības vielu zudumu izmantošanu un 
risku, kā arī būtiski palielināt bioloģiskās 
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lauksaimniecības zemes platību un zemes 
ar ļoti daudzveidīgām ainavas iezīmēm 
platību.
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