
AM\1216065LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

16.10.2020 A8-0200/1148

Grozījums Nr. 1148
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew" vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants KLP stratēģiskajos plānos 
formulējamās definīcijas

4. pants KLP stratēģiskajos plānos 
formulējamās definīcijas

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, īstens lauksaimnieks un gados 
jauns lauksaimnieks:

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos definē, kas ir 
lauksaimnieciska darbība, 
lauksaimniecības platība, atbalsttiesīgs 
hektārs, aktīvs lauksaimnieks, gados jauns 
lauksaimnieks un jauniesācējs 
lauksaimnieks:

a) “lauksaimniecisku darbību” definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un arī kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

a) "lauksaimniecisku darbību" definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un arī kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

b) “lauksaimniecības platību” definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus un ilggadīgos zālājus. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi” un 
“ilggadīgie zālāji” dalībvalstis sīkāk 
precizē pēc šādas sistēmas:

b) "lauksaimniecības platību" definē 
tā, lai aptvertu aramzemi, ilggadīgos 
stādījumus, ilggadīgos zālājus un 
agromežsaimniecības sistēmas. Ainavas 
iezīmes iekļauj kā lauksaimniecības 
platības komponentus. Terminus 
"aramzeme", "ilggadīgie stādījumi", 
"ilggadīgie zālāji" un 
"agromežsaimniecības sistēmas" 
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dalībvalstis sīkāk precizē pēc šādas 
sistēmas:

i) “aramzeme” ir apstrādāta 
augkopības zeme vai augkopībai pieejama 
papuves platība un ietver arī platības, kuras 
atstātas atmatā saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1257/199928 22., 23. un 
24. pantu, Padomes Regulas (EK) Nr. 
1698/200529 39. pantu, Regulas (ES) Nr. 
1305/2013 28. pantu vai šīs regulas 65. 
pantu;

i) "aramzeme" ir apstrādāta 
augkopības zeme vai augkopībai pieejama 
papuves platība un var ietvert kultūru 
kombinēšanu ar kokiem un/vai krūmiem, 
lai veidotu meža aramzemes 
agromežsaimniecības sistēmu, un ietver 
arī platības, kuras atstātas atmatā saskaņā 
ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/199928 
22., 23. un 24. pantu, Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1698/200529 39. pantu, Regulas 
(ES) Nr. 1305/2013 28. pantu vai šīs 
regulas 65. pantu;

ii) “ilggadīgie stādījumi” ir kultūraugi, 
ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, un kas 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un atkārtoti dod ražu, tostarp 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji;

ii) "ilggadīgie stādījumi" ir kultūraugi, 
ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie 
zālāji un pastāvīgās ganības, un kas 
attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 
un atkārtoti dod ražu, tostarp 
stādaudzētavas un (ja dalībvalsts tā 
nolemj) stādi, ko audzē ar plēvi izklātos 
konteineros, un īscirtmeta atvasāji;

iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles 
vai citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Tur var augt arī citi augi, 
piemēram, krūmi un/vai koki, kurus var 
noganīt vai izmantot dzīvnieku barības 
ieguvei;

iii) "ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības" (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kuru izmanto zāles vai 
citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot (iesējot) 
un kura piecus gadus vai ilgāk nav 
iekļauta saimniecības augsekas sistēmā, 
un, ja dalībvalstis tā nolemj, — kura 
piecus gadus vai ilgāk nav aparta; tur var 
augt arī citi augi, piemēram, krūmi un/vai 
koki, kurus var noganīt, un, ja dalībvalstis 
tā nolemj, tādas citas sugas kā krūmi 
un/vai koki, kas ražo lopbarību, ar 
nosacījumu, ka pārsvaru saglabā 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi.Ja 
dalībvalstis tā nolemj, augsekas sistēmā 
var iekļaut arī zaļbarības augu maiņu, ja 
jaunajā sējumā, salīdzinot ar iepriekšējo 
sējumu, ir citi augu 
maisījumi.Dalībvalstis var arī nolemt, ka 
par ilggadīgiem zālājiem ir uzskatāma:i) 
zeme, ko var izmantot noganīšanai un kas 
veido daļu no vispārpieņemtas vietējās 
prakses, ja stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi tradicionāli nav dominējoši 
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ganību teritorijās, un/vaiii) zeme, kuru 
var izmantot noganīšanai, kurā ganību 
teritorijās lopbarības zālaugi nav 
dominējoši vai to vispār nav un kurā var 
augt krūmi un/vai koki, kā arī citi resursi, 
ko ēd dzīvnieki (lapas, ziedi, stublāji, 
augļi);iiia) "agromežsaimniecības 
sistēmas" ir zemes izmantošanas sistēmas, 
kurās kokus audzē tajā pašā zemē, kurā 
piekopj lauksaimniecisku praksi;
iiia) "pagaidu zālāji" ir zāle vai 
zālaugu sugas, ko audzē aramzemē (t. i., 
augsekas sistēmā) mazāk nekā piecus 
gadus pēc kārtas vai ilgāk par pieciem 
gadiem, ja notiek aršana un atkārtota 
sēja;

c) tiešo maksājumu intervenču 
vajadzībām “atbalsttiesīgu hektāru” definē 
tā, lai ietvertu visas saimniecībā esošās 
lauksaimniecības platības:

c) tiešo maksājumu intervenču 
vajadzībām "atbalsttiesīgu hektāru" definē 
tā, lai ietvertu visas saimniecībā esošās 
lauksaimniecības platības, tostarp mobilas 
vai stacionāras pagaidu tehniskās 
iekārtas, jo īpaši iekšējās saimniecību 
brauktuves un dzirdinātavas, kā arī 
skābbarības ruļļu glabātuves un 
apūdeņotas platības, kas tiek izmantotas 
kultūru audzēšanai mitrājos, proti, 
platības:  

i) kas tā gada laikā, par kuru 
pieprasīts atbalsts, ir izmantotas 
lauksaimnieciskai darbībai vai — ja platību 
izmanto arī ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām — ir izmantotas pārsvarā 
lauksaimnieciskām darbībām, un kas ir 
lauksaimnieka rīcībā. Ja ir pienācīgi 
pamatoti vidiski iemesli, atbalsttiesīgie 
hektāri var ietvert atsevišķas platības, ko 
lauksaimnieciskām darbībām izmanto tikai 
reizi divos gados;

i) kas tā gada laikā, par kuru 
pieprasīts atbalsts, ir izmantotas 
lauksaimnieciskai darbībai vai — ja platību 
izmanto arī ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām — ir izmantotas pārsvarā 
lauksaimnieciskām darbībām, un kas ir 
lauksaimnieka rīcībā. Ja ir pienācīgi 
pamatoti vidiski un ar bioloģisko 
daudzveidību un klimatu saistīti iemesli, 
atbalsttiesīgie hektāri var ietvert atsevišķas 
platības, ko lauksaimnieciskām darbībām 
izmanto tikai reizi trijos gados;

ia) kas, ja dalībvalstis tā nolemj, var 
ietvert ainavas iezīmes un elementus, 
tostarp tādus biotopus kā koki, krūmi, 
lauka atvasāji un mitrāji, ja vien tie 
neaizņem vairāk par 1/3 no katra 
lauksaimniecības zemes gabala platības, 
kā tā definēta Regulas ES .../... 
[Horizontālās regulas] 63. panta 4. 
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punktā;
par kurām bija tiesības saņemt maksājumus 
saskaņā ar šīs regulas III sadaļas II nodaļas 
2. iedaļas 2. apakšiedaļu vai saskaņā ar 
pamata maksājuma shēmu vai vienoto 
platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļā, un 
kuras:

jebkura no saimniecībā esošām 
lauksaimniecības platībām, par kurām bija 
tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar šīs 
regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 2. 
apakšiedaļu vai saskaņā ar pamata 
maksājuma shēmu vai vienoto 
platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļā, un 
kuras:

– Direktīvu 92/43/EEK un 
2009/147/EK vai Direktīvas 2000/60/EK 
īstenošanas rezultātā vairs neatbilst 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 a) punktā 
noteiktajai atbalsttiesīgā hektāra 
definīcijai;

– nav atbalsttiesīgs hektārs, ko 
definējušas dalībvalstis, pamatojoties uz 
šā punkta i) un ia) apakšpunktu

– Direktīvu 92/43/EEK un 
2009/147/EK vai Direktīvas 2000/60/EK 
īstenošanas rezultātā
– pēc tādu pasākumu īstenošanas, 
kuri veicina klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanos tām, šīs 
regulas 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā noteikto vides un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanu. Šādas 
teritorijas var izmantot kultūru 
audzēšanai mitrājos;

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir apmežotas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 31. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. pantu, vai 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 22. pantu, vai 
saskaņā ar valsts shēmu, kuras nosacījumi 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. 
panta 1., 2. un 3. punktā vai Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 22. pantā, vai šīs regulas 65. 
un 67. pantā;

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir apmežotas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 31. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. pantu, vai 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 22. pantu, vai 
saskaņā ar valsts shēmu, kuras nosacījumi 
izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 43. 
panta 1., 2. un 3. punktā vai Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 22. pantā, vai šīs regulas 65. 
un 67. pantā. Dalībvalstis var paredzēt 
attiecīgus nosacījumus, lai iekļautu zemes 
apmežošanu, kurai izmanto privātā 
sektora vai valsts finansējumu un kura 
veicina viena vai vairāku vides, 
bioloģiskās daudzveidības un klimata 
konkrēto mērķu sasniegšanu;

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir atstātas atmatā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 

– individuālā lauksaimnieka attiecīgo 
saistību laikā ir atstātas atmatā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 22., 23. un 
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24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. 
pantu, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
28. pantu vai šīs regulas 65. pantu.

24. pantu, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 39. 
pantu, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
28. pantu vai šīs regulas 65. pantu.

Kaņepju audzēšanas platības atbalsttiesīgas 
ir tikai tad, ja izmantoto šķirņu 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 0,2 
%;

Kaņepju audzēšanas platības atbalsttiesīgas 
ir tikai tad, ja izmantoto šķirņu 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 0,3 
%;

d) “īstenu lauksaimnieku” definē tā, 
lai atbalstu nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir maznozīmīga 
daļa no šo personu vispārējās 
saimnieciskās darbības vai kuru galvenā 
darījumdarbība nav lauksaimnieciska, bet 
arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus. Šī definīcija, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un/vai 
atrašanās reģistros, ļauj noteikt, kādus 
lauksaimniekus neuzskata par īsteniem;

d) "aktīvu lauksaimnieku" definē tā, 
lai atbalstu piešķirtu tikai fiziskām vai 
juridiskām personām vai fizisku vai 
juridisku personu grupām, kas vismaz 
minimālā līmenī ir iesaistījušās 
lauksaimnieciskā darbībā un nodrošina 
sabiedrisko labumu saskaņā ar KLP 
stratēģiskajā plānā izvirzītajiem mērķiem, 
bet arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus, jo īpaši 
nepilna darba laika lauksaimniekus, 
daļēji naturālās saimniecības 
lauksaimniekus, lauksaimniecību ar 
augstu dabisko vērtību.Šī definīcija 
jebkurā gadījumā saglabā Savienības 
ģimenes lauku saimniecības modeli ar 
individuālām vai grupas iezīmēm 
neatkarīgi no saimniecības lieluma un, ja 
nepieciešams, var ņemt vērā LESD 349. 
pantā definētās reģionu īpatnības.Šī 
definīcija nodrošina, ka atbalstu nepiešķir 
fiziskām vai juridiskām personām vai 
fizisku vai juridisku personu grupām, 
kuras pārvalda lidostas, hidrotehniskas 
būves, pastāvīgus sporta un atpūtas 
laukumus un sniedz dzelzceļa 
pakalpojumus un pakalpojumus 
nekustamo īpašumu jomā. Dalībvalstis 
var nolemt šajā sarakstā iekļaut citus 
līdzīgus nelauksaimnieciskos uzņēmumus 
vai darbības vai arī neiekļaut šādus 
papildinājumus, kā arī var izslēgt no šīs 
definīcijas personas vai uzņēmumus, kas 
lielā apjomā veic lauksaimniecības 
produktu pārstrādi, izņemot 
lauksaimnieku grupas, kas iesaistītas šādā 
ražošanā.Ja lauku saimniecība, kas 
saņem KLP maksājumus, ir tādas lielākas 
struktūras daļa, kuras primārā darbība 
nav lauksaimniecība, tam ir jābūt 
pārredzamam.Formulējot definīciju, 
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dalībvalstis:i) pamatojoties uz objektīviem 
un nediskriminējošiem kritērijiem, 
piemēro vienu vai vairākus tādus 
elementus kā ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis, minimālas 
lauksaimnieciskās darbības kritērijs, 
atbilstīga pieredze, apmācība un/vai 
prasmes un/vai to lauksaimniecisko 
darbību atrašanās valsts reģistros;ii) 
pamatojoties uz savas valsts vai 
reģionālajām īpatnībām, nosaka tiešo 
maksājumu summu, kura nepārsniedz 
5000 EUR, kuru ņemot vērā, par aktīviem 
lauksaimniekiem jebkurā gadījumā 
uzskata lauksaimniekus, kas iesaistījušies 
vismaz minimālā līmeņa 
lauksaimnieciskajā darbībā un nodrošina 
sabiedriskos labumus;

e) “gados jaunu lauksaimnieku” 
definē tā, lai paredzētu, ka:

e) "gados jaunu lauksaimnieku" definē 
tā, lai paredzētu 40 gadu vecuma 
ierobežojumu un to, ka:

i) lauksaimnieka vecums 
nepārsniedz 40 gadus;
ii) lauksaimnieks ir lauku saimniecības 
vadītājs;

ii) lauksaimnieks ir lauku saimniecības 
vadītājs;

iii) lauksaimnieks ir attiecīgi apmācīts 
un/vai ar vajadzīgajām prasmēm.

iii) lauksaimnieks ir attiecīgi apmācīts 
un/vai ar attiecīgajām prasmēm.Novērtējot 
atbilstību nosacījumiem saistībā ar lauku 
saimniecības vadītāja statusa piešķiršanu, 
dalībvalstis ņem vērā partnerības veida 
īpatnības.
ea) "jauniesācēju lauksaimnieku" 
definē tā, lai paredzētu, ka:i) 
lauksaimnieks ir lauku saimniecības 
vadītājs;ii) lauksaimnieks ir attiecīgi 
apmācīts un/vai ar attiecīgajām 
prasmēm;iii) lauksaimnieka vecums 
pārsniedz 40 gadu robežu.Saskaņā ar šo 
definīciju "jauniesācēju lauksaimnieku" 
neuzskata par "gados jaunu 
lauksaimnieku", kā definēts e) 
apakšpunktā.

2. Lai nodrošinātu sabiedrības 
veselības aizsardzību, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 138. pantu pieņemt 

2. Lai nodrošinātu sabiedrības 
veselības aizsardzību, Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar 138. pantu pieņemt 
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šo regulu papildinošus deleģētos aktus, ar 
kuriem par maksājumu piešķiršanas 
priekšnoteikumu nosaka to, ka jāizmanto 
sertificētas konkrētu kaņepju šķirņu sēklas, 
kā arī nosaka kaņepju šķirņu noteikšanas 
kārtību un 1. punkta c) apakšpunktā minētā 
tetrahidrokanabinola satura verifikācijas 
kārtību.

šo regulu papildinošus deleģētos aktus, ar 
kuriem par maksājumu piešķiršanas 
priekšnoteikumu nosaka to, ka jāizmanto 
sertificētas konkrētu kaņepju šķirņu sēklas, 
kā arī nosaka kaņepju šķirņu noteikšanas 
kārtību un šā panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētā tetrahidrokanabinola 
satura verifikācijas kārtību.

_________________ _________________
28 Padomes 1999. gada 17. maija Regula 
(EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un 
dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 
160, 26.6.1999., 80. lpp.).

28 Padomes 1999. gada 17. maija Regula 
(EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un 
dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 
160, 26.6.1999., 80. lpp.).

29 Padomes 2005. gada 20. septembra 
Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

29 Padomes 2005. gada 20. septembra 
Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu 
lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1149

Grozījums Nr. 1149
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants Vispārīgie mērķi 5. pants Vispārīgie mērķi

ELGF un ELFLA atbalstu sniedz, lai 
lauksaimniecība, nodrošinājums ar pārtiku 
un lauku apvidi attīstītos ilgtspējīgākā 
veidā, un šis atbalsts palīdz sasniegt šādus 
vispārīgos mērķus:

Saistībā ar LESD 39. pantā noteiktajiem 
KLP mērķiem ELGF un ELFLA atbalstu 
sniedz, lai lauksaimniecība, nodrošinājums 
ar pārtiku un lauku apvidi attīstītos 
ilgtspējīgākā veidā, un šis atbalsts palīdz 
sasniegt šādus vispārīgos mērķus 
ekonomikas, vides un sociālajā jomā:

a) attīstīt gudru, izturētspējīgu un 
daudzveidīgu lauksaimniecību, kas garantē 
uzturdrošību;

a) attīstīt modernu, konkurētspējīgu, 
izturētspējīgu un daudzveidīgu 
lauksaimniecību, kas garantē ilgtermiņa 
uzturdrošību, vienlaikus saglabājot 
ģimenes saimniecības modeli;

b) balstīt vidprūpi un klimata darbus 
un veicināt Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu sasniegšanu;

b) atbalstīt un uzlabot vides 
aizsardzību, bioloģisko daudzveidību un 
klimatrīcību un veicināt Savienības 
vidisko un klimatisko mērķu sasniegšanu;

c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos.

c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos, lai sekmētu darbvietu 
radīšanu un saglabāšanu, garantējot 
lauksaimniekiem pietiekamus ienākumus, 
cenšoties panākt pienācīgu dzīves līmeni 
visiem lauksaimniecībā iesaistītajiem un 
risinot lauku iedzīvotāju skaita 
samazināšanās problēmu, īpašu 
uzmanību pievēršot mazāk apdzīvotiem un 
mazāk attīstītiem reģioniem un 
līdzsvarotai teritoriālai attīstībai.
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Šos mērķus papildina horizontālais mērķis 
— ar zināšanām, inovāciju un 
digitalizēšanu modernizēt lauksaimniecību 
un lauku apvidus, veicinot jaunā 
apgūšanu, kopīgošanu un tālāku 
izplatīšanu.

Šos mērķus papildina un savstarpēji 
sasaista horizontālais mērķis modernizēt 
lauksaimniecību un lauku apvidus, 
nodrošinot lauksaimniekiem piekļuvi 
pētniecībai, apmācībai, zināšanu 
kopīgošanas un zināšanu pārneses 
pakalpojumiem, inovācijai un 
digitalizācijai lauksaimniecībā un lauku 
apvidos, un veicinot to izmantošanu.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1150

Grozījums Nr. 1150
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vispārīgo mērķu sasniegšanu 
tuvina ar šādu konkrētu mērķu 
starpniecību:

1. Vispārīgo mērķu sasniegšanu 
tuvina ar šādu konkrētu mērķu 
starpniecību:

a) lai stiprinātu uzturdrošību, atbalstīt 
lauku saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību izturētspēju visā Savienībā;

a) lai stiprinātu uzturdrošību, atbalstīt 
lauku saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību izturētspēju visā Savienībā;

b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku 
uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku 
uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē;

c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē;

d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku;

d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā un pielāgoties tām, mazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, cita starpā 
paplašinot oglekļa dioksīda 
piesaistītājsistēmas, oglekļa sekvestrēšanu 
un uzglabāšanu lauksaimniecībā un 
pārtikas ražošanas nozarē, kā arī 
iekļaujot ilgtspējīgu enerģētiku, vienlaikus 
nodrošinot uzturdrošību un mežu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
aizsardzību saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

e) veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
dabas resursu — ūdens, augsnes un gaisa 
— efektīvu pārvaldīšanu;

e) veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
dabas resursu efektīvu pārvaldīšanu un 
veicināt ūdens, augsnes un gaisa 
aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu, cita 
starpā īstenojot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu 
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barības vielu pārvaldību un samazinot 
augu aizsardzības līdzekļu un antibiotiku 
lietošanu;

f) palīdzēt aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību, stiprināt ekosistēmu 
pakalpojumus un saglabāt biotopus un 
ainavas;

f) stiprināt ekosistēmu pakalpojumus 
un palīdzēt apturēt un novērst bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, tostarp aizsargājot 
labvēlīgu floru, faunu un apputeksnētāju 
sugas, atbalstot agrobioloģisko 
daudzveidību, dabas saglabāšanu un 
agromežsaimniecību, kā arī palīdzēt 
panākt lielāku dabas noturību, atjaunot 
un saglabāt augsni, ūdenstilpes, biotopus 
un ainavas, atbalstīt lauksaimniecības 
sistēmas ar augstu dabas vērtību (HNV);

g) piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt darījumdarbību 
lauku apvidos;

g) piesaistīt un atbalstīt gados jaunus 
lauksaimniekus, jauniesācējus 
lauksaimniekus, veicināt sieviešu 
iesaistīšanos lauksaimniecības nozarē, jo 
īpaši mazapdzīvotās teritorijās un 
teritorijās ar dabas ierobežojumiem; 
veicināt apmācību un pieredzes uzkrāšanu 
visā Savienībā, ilgtspējīgu darījumdarbību 
un darbavietu radīšanu lauku apvidos;

h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

h) veicināt sociālo un teritoriālo 
kohēziju lauku apvidos, tostarp radot 
darbvietas, veicinot izaugsmi un 
ieguldījumus, sociālo iekļautību, cīnoties 
pret lauku nabadzību un veicinot vietējo 
attīstību, tostarp augstas kvalitātes vietējos 
pakalpojumus lauku kopienām, īpašu 
uzmanību pievēršot teritorijām ar dabas 
ierobežojumiem; veicināt pienācīgus 
dzīves, darba un ekonomiskos apstākļus; 
dažādot darbības un ienākumus, tostarp 
lauku tūrismu, ilgtspējīgu bioekonomiku, 
aprites ekonomiku, mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un aizsardzību, 
vienlaikus nodrošinot dzimumu 
līdztiesību; atbalstīt iespēju vienlīdzību 
lauku apvidos, īstenojot konkrētus atbalsta 
pasākumus, un atzīstot sieviešu darba 
nozīmi lauksaimniecībā, amatniecībā, 
tūrismā un vietējo pakalpojumu nozarē;

i) uzlabot ES lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz prasībām par 
nekaitīgu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi 

i) uzlabot Savienības 
lauksaimniecības spēju reaģēt uz 
sabiedrības prasībām pārtikas un veselības 
jomā, tostarp uz prasībām par nekaitīgu, 
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ražotu ēdienu, par pārtikas atkritumiem un 
par dzīvnieku labturību.

uzturvielām bagātu, kvalitatīvu un 
ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par zema 
ražošanas resursu līmeņa 
lauksaimniecību, organisko 
lauksaimniecību, pārtikas atkritumu 
daudzuma samazināšanu, kā arī uzlabot 
sabiedrības izpratni par lauksaimnieku un 
lauku nozīmi, vienlaikus sekmējot 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. 
gadam īstenošanu.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1151

Grozījums Nr. 1151
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants Princips un darbības joma 11. pants Princips un darbības joma

1. Savos KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis iekļauj nosacījumu sistēmu, ar 
kuru saskaņā šīs sadaļas II nodaļā 
paredzēto tiešo maksājumu vai 65., 66. un 
67. pantā paredzēto ikgadējo piemaksu 
saņēmējus administratīvi soda tad, ja tie 
neievēro III pielikumā minētās Savienības 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības 
un KLP stratēģiskajā plānā noteiktos III 
pielikumā minētos laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus šādās konkrētās jomās:

1. Savos KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis iekļauj nosacījumu sistēmu, ar 
kuru saskaņā šīs sadaļas II nodaļā 
paredzēto tiešo maksājumu vai 65., 66. un 
67. pantā paredzēto ikgadējo piemaksu 
saņēmējiem administratīvo sodu piemēro 
tad, ja tie neievēro III pielikumā minētās 
Savienības tiesību aktos noteiktās 
pārvaldības prasības un KLP stratēģiskajā 
plānā noteiktos III pielikumā minētos laba 
zemes lauksaimnieciskā un vidiskā 
stāvokļa standartus šādās konkrētās jomās:

a) klimats un vide; a) klimats un vide, tostarp ūdens, 
gaiss, augsne, bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmu pakalpojumi;

b) sabiedrības veselība, dzīvnieku 
veselība un augu veselība;

b) sabiedrības veselība, dzīvnieku 
veselība un augu veselība;

c) dzīvnieku labturība. c) dzīvnieku labturība.

2. KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamie 
noteikumi par administratīvajiem sodiem 
ir saskanīgi ar Regulas (ES) [HZR] IV 
sadaļas IV nodaļas prasībām.

2. KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamie 
noteikumi par efektīvu un atturošu 
administratīvo sodu sistēmu ir saskanīgi ar 
Regulas (ES) [HZR] IV sadaļas IV nodaļas 
prasībām.

3. Tiesību aktus, kas attiecībā uz 
tiesību aktos noteiktajām pārvaldības 
prasībām minēti III pielikumā, piemēro tajā 
redakcijā, kurā tie ir kļuvuši piemērojami, 

3. Tiesību aktus, kas attiecībā uz 
tiesību aktos noteiktajām pārvaldības 
prasībām minēti III pielikumā, piemēro tajā 
redakcijā, kurā tie ir kļuvuši piemērojami, 
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bet direktīvas — tādā veidā, kā tās 
īstenotas dalībvalstīs.

bet direktīvas — tādā veidā, kā tās 
īstenotas dalībvalstīs.

4. Šajā iedaļā “tiesību aktos noteikta 
pārvaldības prasība” ir katra atsevišķa 
Savienības tiesību aktos noteiktā 
pārvaldības prasība, kas minēta III 
pielikumā, ir noteikta ar kādu konkrētu 
tiesību aktu un pēc būtības atšķiras no 
visām pārējām prasībām tajā pašā tiesību 
aktā.

4. Šajā iedaļā "tiesību aktos noteikta 
pārvaldības prasība" ir katra atsevišķa 
Savienības tiesību aktos noteiktā 
pārvaldības prasība, kas minēta 
III pielikumā, ir noteikta ar kādu konkrētu 
tiesību aktu un pēc būtības atšķiras no 
visām pārējām prasībām tajā pašā tiesību 
aktā.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1152

Grozījums Nr. 1152
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
70. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70. pants Riska pārvaldības 
instrumenti

70. pants Riska pārvaldības 
instrumenti

1. Dalībvalstis piešķir atbalstu par 
riska pārvaldības instrumentiem, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu 
par riska pārvaldības instrumentiem, ņemot 
vērā savas vajadzības un SVID analīzi, un 
to dara saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā. Dalībvalstis 
nodrošina, lai šie noteikumi nekaitētu 
privātiem vai publiskiem valsts mēroga 
riska pārvaldības instrumentiem

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta tādu riska pārvaldības instrumentu 
izmantošanu, kuri īsteniem 
lauksaimniekiem palīdz pārvaldīt ar 
konkrēto lauksaimniecisko darbību 
saistītos ražošanas un ienākumu riskus, kas 
ir ārpus lauksaimnieka kontroles, un kuri 
palīdz sasniegt 6. pantā nosauktos 
konkrētos mērķus.

2. Ar šā veida intervenci atbalstu var 
piešķirt tādu riska pārvaldības instrumentu 
izmantošanai, kuri aktīviem 
lauksaimniekiem palīdz pārvaldīt ar 
konkrēto lauksaimniecisko darbību 
saistītos ražošanas un ienākumu riskus, kas 
ir ārpus lauksaimnieka kontroles, un kuri 
palīdz sasniegt 6. pantā nosauktos 
attiecīgos konkrētos mērķus.Šie 
instrumenti var ietvert vairāku risku 
pārvaldības sistēmas.

3. Dalībvalstis var piešķirt konkrēti 
šādu atbalstu:

3. Dalībvalstis var piešķirt konkrēti 
šādu atbalstu:

a) finansiālas iemaksas par 
apdrošināšanas shēmu prēmijām;

a) finansiālas iemaksas par 
apdrošināšanas shēmu prēmijām, sedzot 
zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, dabas katastrofas vai 
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katastrofāli notikumi, dzīvnieku vai augu 
slimību uzliesmojumi, vides incidents, 
bioloģisko kultūraugu piesārņojums vai 
pasākums, kas saskaņā ar Direktīvu 
2000/29/EK pieņemts, lai izskaustu vai 
apturētu augu slimību vai kaitēkļu 
invāziju;

b) finansiālas iemaksas kopfondos, 
tostarp lai segtu administratīvās izmaksas 
par to izveidošanu.

b) finansiālas iemaksas kopfondos, 
tostarp lai segtu administratīvās izmaksas 
par to izveidošanu, ar mērķi izmaksāt 
lauksaimniekiem finanšu kompensācijas 
tādu zaudējumu segšanai, ko izraisījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dabas 
katastrofas vai katastrofāli notikumi, 
dzīvnieku vai augu slimību uzliesmojumi, 
vides incidents, bioloģisko kultūraugu 
piesārņojums vai pasākums, kas saskaņā 
ar Direktīvu 2000/29/EK pieņemts, lai 
izskaustu vai apturētu augu slimību vai 
kaitēkļu invāziju.

ba) finansiālas iemaksas ienākumu 
stabilizācijas instrumentā, kas izpaužas kā 
finansiāli ieguldījumi kopfondos, lai 
sniegtu:i) kompensāciju visu nozaru 
lauksaimniekiem saistībā ar ienākumu 
ievērojamu samazināšanos;ii) 
kompensāciju konkrētas nozares 
lauksaimniekiem saistībā ar ienākumu 
ievērojamu samazināšanos.
3.a Dalībvalstis ierobežo 3. punkta b) 
un ba) apakšpunktā minētās finansiālās 
iemaksas kopfondos līdz šādiem 
elementiem:a) kopfonda izveidošanas 
administratīvās izmaksas, kas sadalītas 
maksimāli trim gadiem, pakāpeniski 
samazinot to apjomu;b) summas, ko 
kopfonds izmaksājis lauksaimniekiem kā 
finanšu kompensāciju. Turklāt 
finansiālais ieguldījums var attiekties uz 
procentiem par komerciālajiem 
aizņēmumiem, kurus kopfonds ņēmis, lai 
izmaksātu finansiālu kompensāciju 
lauksaimniekiem krīzes gadījumā;c) 
kopfondā veikto gada iemaksu 
papildināšana;d) kopfonda sākotnējais 
kapitāls.

4. Dalībvalstis precizē šādus 4. Dalībvalstis precizē šādus 
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atbalsttiesīguma nosacījumus: atbalsttiesīguma nosacījumus:

a) atbalsttiesīgo apdrošināšanas shēmu 
un kopfondu veidi un darbības joma;

a) atbalsttiesīgo apdrošināšanas 
shēmu, kopfondu un ienākumu 
stabilizācijas instrumentu veidi un 
darbības joma

b) zaudējumu aprēķināšanas metodika 
un kompensācijas mehānismu iedarbinošie 
faktori;

b) zaudējumu aprēķināšanas metodika 
un kompensācijas mehānismu iedarbinošie 
faktori, tostarp izmantojot bioloģiskos, 
klimatiskos vai ekonomiskos rādītājus, 
kas piemēroti saimniecību vai vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī;

c) kopfondu izveides un pārvaldīšanas 
noteikumi.

c) kopfondu izveides un pārvaldīšanas 
noteikumi.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai ar 
atbalstu segtu vienīgi tādus zaudējumus, 
kuri ir vismaz 20 % no lauksaimnieka gada 
vidējās produkcijas vai ienākumiem 
iepriekšējo triju gadu laikposmā vai no 
trīsgadu vidējās vērtības iepriekšējo piecu 
gadu laikposmā, no kura izslēgti augstākā 
un zemākā rādītāja gadi.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai ar 
atbalstu segtu: vienīgi tādus zaudējumus, 
kuri ir vismaz 20 % no lauksaimnieka 
attiecīgā produkta gada vidējās 
produkcijas vai ienākumiem iepriekšējo 
triju gadu laikposmā vai no trīsgadu 
vidējās vērtības iepriekšējo piecu gadu 
laikposmā, no kura izslēgti augstākā un 
zemākā rādītāja gadi. Ražošanas 
zaudējumu gadījumā šo laikposmu var 
pagarināt līdz četru gadu laikposmam vai 
par vidējo laikposmu, ņemot vērā 
iepriekšējo astoņu gadu laikposmu, no 
kura izslēgti augstākā un zemākā rādītāja 
gadi.

6. Dalībvalstu atbalsta maksimālā 
likme nepārsniedz 70 % no 
attiecināmajām izmaksām.

6. Dalībvalstu atbalsta maksimālā 
likme nepārsniedz attiecināmās izmaksas, 
kas noteiktas IXaa pielikumā.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai netiktu 
pieļauta pārmērīga kompensēšana, kas 
rodas, ja šā panta intervenci apvieno ar 
citām publiskām vai privātām riska 
pārvaldības shēmām.

7. Dalībvalstis nodrošina riska 
mazināšanas stratēģiju īstenošanu, lai 
stiprinātu lauku saimniecību noturību 
pret riskiem, kas saistīti ar darbu un 
klimata pārmaiņām, un mazinātu 
ienākumu nestabilitātes risku, turklāt tās 
nodrošina, lai netiktu pieļauta pārmērīga 
kompensēšana, kas rodas, ja šā panta 
intervenci apvieno ar citām publiskām vai 
privātām riska pārvaldības shēmām

7.a Dalībvalstis, kuras ievieš valsts 
riska pārvaldības shēmas vai kurās šādas 
shēmas jau ir ieviestas pirms ... [šīs 
regulas spēkā stāšanās diena], var 
izmantot šajā pantā noteiktos 
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instrumentus, lai segtu tādus riskus, kas 
nav ietverti minētajās shēmās.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1153

Grozījums Nr. 1153
Peter Jahr
PPE grupas vārdā
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas “Renew” vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un no ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
106. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

106. pants KLP stratēģiskā plāna 
apstiprināšana

106. pants KLP stratēģiskā plāna 
apstiprināšana

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2020. 
gada 1. janvārī Komisijai iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna priekšlikumu, kurā 
ietverta 95. pantā minētā informācija.

1. Katra dalībvalsts līdz ... [viens gads 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] 
Komisijai iesniedz KLP stratēģiskā plāna 
priekšlikumu, kurā ietverta 95. pantā 
minētā informācija.Komisija mudina 
dalībvalstis, izstrādājot KLP stratēģiskos 
plānus, savstarpēji apmainīties ar 
informāciju un paraugpraksi.

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 

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 
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intervenču komplektu, pamatojoties uz 
SVID analīzi un ex ante izvērtējumu.

intervenču komplektu, pamatojoties uz 
SVID analīzi un ex ante izvērtējumu.

Atkarībā no 2. punktā minētā novērtējuma 
rezultātiem Komisija trīs mēnešu laikā no 
dienas, kad KLP stratēģiskais plāns ir 
iesniegts, var dalībvalstij izteikt piezīmes.

Atkarībā no 2. punktā minētā novērtējuma 
rezultātiem Komisija trīs mēnešu laikā no 
dienas, kad KLP stratēģiskais plāns ir 
iesniegts, var dalībvalstij izteikt piezīmes.

Dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju un vajadzības 
gadījumā pārskata ierosināto plānu.

Dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju un vajadzības 
gadījumā pārskata ierosināto plānu.

4. Komisija apstiprina ierosināto KLP 
stratēģisko plānu, ja tikusi iesniegta visa 
vajadzīgā informācija un ja Komisija ir 
pārliecinājusies, ka plāns ir saderīgs ar 
Savienības tiesību vispārīgajiem 
principiem, šajā regulā noteiktajām 
prasībām un noteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) 
[HzR].

4. Komisija apstiprina ierosināto KLP 
stratēģisko plānu, ja tikusi iesniegta visa 
vajadzīgā informācija un ja Komisija ir 
pārliecinājusies, ka plāns ir saderīgs ar 
Savienības tiesību vispārīgajiem 
principiem, šajā regulā noteiktajām 
prasībām un noteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) 
[HzR].

Katru KLP stratēģisko plānu apstiprina ne 
vēlāk kā astoņus mēnešus pēc tam, kad to 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts.

Katru KLP stratēģisko plānu apstiprina ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad to 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts.

Apstiprinājums neattiecas uz informāciju, 
kas minēta 101. panta c) apakšpunktā un 
KLP stratēģiskā plāna I–IV pielikumos, 
par kuriem ir runa 95. panta 2. punkta 
a)–d) apakšpunktā.
Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalsts 
drīkst Komisijai lūgt apstiprināt KLP 
stratēģisko plānu, kurā nav ietverti visi 
vajadzīgie elementi. Šādā gadījumā 
attiecīgā dalībvalsts norāda, kādas KLP 
stratēģiskā plāna daļas trūkst, un, lai 
pierādītu kopējo plāna konsekvenci un 
saskaņotību, attiecībā uz visu KLP 
stratēģisko plānu sniedz indikatīvus 
mērķrādītājus un finanšu plānus, kā minēts 
100. pantā. KLP stratēģiskā plāna trūkstoši 
elementi Komisijai tiek iesniegti kā plāna 
grozījumi saskaņā ar 107. pantu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalsts 
drīkst Komisijai lūgt apstiprināt KLP 
stratēģisko plānu, kurā nav ietverti visi 
vajadzīgie elementi. Šādā gadījumā 
attiecīgā dalībvalsts norāda, kādas KLP 
stratēģiskā plāna daļas trūkst, un, lai 
pierādītu kopējo plāna konsekvenci un 
saskaņotību, attiecībā uz visu KLP 
stratēģisko plānu sniedz indikatīvus 
mērķrādītājus un finanšu plānus, kā minēts 
100. pantā. KLP stratēģiskā plāna trūkstoši 
elementi Komisijai tiek iesniegti kā plāna 
grozījumi saskaņā ar 107. pantu termiņā, 
kas nedrīkst būt ilgāks par 3 mēnešiem. 
Tiem ir jābūt saskanīgiem un jāatbilst 
dalībvalsts iepriekš iesniegtajiem 
indikatīvajiem mērķrādītājiem un finanšu 
plāniem, ievērojami nenovirzoties no 
mērķiem un tos nesamazinot.

6. Katru KLP stratēģisko plānu 6. Katru KLP stratēģisko plānu 
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apstiprina ar Komisijas īstenošanas 
lēmumu, nepiemērojot 139. pantā minēto 
komitejas procedūru.

apstiprina ar Komisijas īstenošanas 
lēmumu, nepiemērojot 139. pantā minēto 
komitejas procedūru.

7. KLP stratēģisko plānu juridiskas 
sekas stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos 
apstiprinājusi Komisija.

7. KLP stratēģisko plānu juridiskas 
sekas stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos 
apstiprinājusi Komisija.

7.a Komisija sešu mēnešu laikā pēc 
valstu KLP stratēģisko plānu 
apstiprināšanas iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kopsavilkuma 
ziņojumu par šiem plāniem un pievieno 
tam skaidrus vērtējumus, sniedzot 
informāciju par dalībvalstu pieņemtajiem 
lēmumiem attiecībā uz 6. panta 1. punktā 
noteikto konkrēto mērķu sasniegšanu.
7.b Komisija KLP stratēģiskos plānus 
tulko angļu valodā un publicē tiešsaistē, 
lai nodrošinātu publicitāti un 
pārredzamību Savienības līmenī.
7.c KLP stratēģisko plānu 
apstiprināšana un īstenošana dalībvalstīs 
atbalsta saņēmējiem nerada kavēšanos 
atbalsta pieteikumu iesniegšanas periodā, 
nedz arī savlaicīgas atbalsta izmaksas 
kavējumus, jo īpaši pirmajā īstenošanas 
gadā.

Or. en


