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16.10.2020 A8-0200/1156

Grozījums Nr. 1156
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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, 
kas atbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām pārvaldības prasībām un KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktajiem III 
pielikumā minētajiem laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartiem šādās konkrētās jomās:

a) klimats un vide; a) klimats un vide, tostarp ūdens 
kvalitāte, augsnes saglabāšana un 
bioloģiskā daudzveidība;

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. Noteikumi par efektīvu 
administratīvo sodu sistēmu, kas paredzēti 
Regulas (ES) .../... [HZR] IV sadaļas IV 
nodaļā, ir piemērojami visiem 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos 
maksājumus saskaņā ar šīs sadaļas II 
nodaļu vai 65., 66. un 67. pantā 
paredzētās gada piemaksas, ja viņi 
neievēro šā panta 1. punktā minētos 
nosacījumu sistēmas noteikumus.
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2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 138. pantu, ar 
ko papildina šo regulu attiecībā uz 
pagaidu atkāpēm no nosacījumu sistēmas 
noteikumiem slimību epidēmiju, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, 
katastrofu vai dabas katastrofu laikā.

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

3. Tiesību aktus, kas attiecībā uz 
tiesību aktos noteiktajām pārvaldības 
prasībām minēti III pielikumā, piemēro tajā 
redakcijā, kurā tie ir kļuvuši piemērojami, 
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 A8-0200/1157

Grozījums Nr. 1157
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants Fiksētas summas 
maksājums mazajiem lauksaimniekiem

25. pants Vienkāršota shēma 
mazajiem lauksaimniekiem

Maksājumus pašu dalībvalstu definētiem 
mazajiem lauksaimniekiem dalībvalstis 
drīkst piešķirt fiksētas summas veidā, 
tādējādi aizstājot šajā iedaļā un šīs nodaļas 
3. iedaļā paredzētos tiešos maksājumus. 
Atbilstošo intervenci savā KLP 
stratēģiskajā plānā dalībvalstis izstrādā kā 
tādu, kas lauksaimniekiem ir fakultatīva.

1. Dalībvalstis drīkst ieviest vienkāršotu 
shēmu tiem mazajiem lauksaimniekiem, 
kuri piesakās atbalsta saņemšanai līdz 
1250 EUR apmērā. Minētajā shēmā drīkst 
piešķirt vienreizējus maksājumus, 
aizstājot šajā iedaļā un šīs nodaļas 3. iedaļā 
paredzētos tiešos maksājumus, un var 
piešķirt maksājumus par hektāru, ko var 
diferencēt dažādiem teritoriju veidiem 
atbilstoši 18. panta 2. punktam. Atbilstošo 
intervenci savā KLP stratēģiskajā plānā 
dalībvalstis izstrādā kā tādu, kas 
lauksaimniekiem ir fakultatīva.

1. Uzskata, ka atbalsta saņēmēji 
mazajiem lauksaimniekiem paredzētajā 
vienkāršotajā shēmā ievēro šīs regulas III 
pielikumā minēto laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartu (LLVS) 8. un 9.a standartu.
2. Lauksaimnieki, kuri vēlas 
piedalīties vienkāršotajā shēmā, iesniedz 
pieteikumu ne vēlāk kā dalībvalsts 
noteiktā termiņā, neskarot dalībvalstu 
spējas nosacījumiem atbilstīgos 
lauksaimniekus iekļaut automātiski un 
piedāvāt viņiem iespēju konkrētā termiņā 
no šīs shēmas izstāties.
3. Lauksaimniekiem, kuri piedalās 
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šajā shēmā, dalībvalstis var piemērot 
vienkāršotas nosacījumu sistēmas 
pārbaudes, kā noteikts Regulas (ES) 
[HzR] 84. pantā.
4. Dalībvalstis, atbalstot mazo 
lauksaimnieku sadarbību, var izstrādāt 
noteikumus un pakalpojumus, lai 
samazinātu administratīvās izmaksas.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka nevienu 
šajā pantā paredzēto priekšrocību 
nepiešķir lauksaimniekiem, ja ir 
konstatēts, ka tie ir mākslīgi izveidoti pēc 
2018. gada 1. jūnija, jo nosacījumi viņiem 
ļauj saņemt maksājumus mazo 
lauksaimnieku atbalstam.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Grozījums Nr. 1158
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants Ilgtspēju sekmējošais 
pārdalošais ienākumu papildatbalsts

26. pants Ilgtspēju sekmējošais 
pārdalošais ienākumu papildatbalsts

1. Ilgtspēju sekmējošu pārdalošu 
ienākumu papildatbalstu (“pārdalošais 
ienākumu papildatbalsts”) dalībvalstis 
paredz saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Ilgtspēju sekmējošu pārdalošu 
ienākumu papildatbalstu ("pārdalošais 
ienākumu papildatbalsts") dalībvalstis 
paredz saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

2. Atbalsta pārdalīšanu no lielākām uz 
mazākām vai vidēji lielām lauku 
saimniecībām dalībvalstis nodrošina, 
paredzot pārdalošu ienākumu atbalstu, 
proti, ikgadēju atsaistītu maksājumu, kuru 
par atbalsttiesīgu hektāru izmaksā 
lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saņemt 17. 
pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.

2. Atbalsta taisnīgu pārdalīšanu no 
lielākām uz mazākām vai vidēji lielām 
lauku saimniecībām dalībvalstis nodrošina, 
paredzot sadalošu ienākumu atbalstu, 
proti, ikgadēju atsaistītu maksājumu, kuru 
izmaksā aktīviem lauksaimniekiem, kas ir 
tiesīgi saņemt 17. pantā minēto ienākumu 
pamatatbalstu. Šo atbalstu var piešķirt vai 
nu par atbalsttiesīgu hektāru, vai aktīvam 
lauksaimniekam.

3. Dalībvalstis nosaka vienotu atbalsta 
summu par hektāru vai diferencē atbalsta 
summu atkarībā no hektāru kopskaita, kā 
arī nosaka, kāds ir maksimālais hektāru 
skaits, par kuru lauksaimniekam ir 
iespējams saņemt pārdalošo ienākumu 
atbalstu.

3. Ja dalībvalstis izvēlas piešķirt 
atbalstu par atbalsttiesīgu hektāru, tās 
nosaka maksājuma summu, kas 
līdzvērtīga atbalsta summai par hektāru vai 
diferencē atbalsta summu atkarībā no 
hektāru kopskaita. Tās var diferencēt šīs 
summas atbilstīgi teritorijām, kas 
noteiktas saskaņā ar 18. panta 2. punktu. 
Kā arī nosaka, kāds ir maksimālais hektāru 
skaits, par kuru lauksaimniekam ir 
iespējams saņemt pārdalošo ienākumu 
atbalstu.
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3.a Pārdalošais maksājums par 
hektāru nedrīkst pārsniegt 65 % no 
ienākumu pamatatbalsta ilgtspējai 
saskaņā ar valsts vai teritorijas vidējo 
rādītāju, kas reizināts ar atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu.
3.b Ja dalībvalstis izvēlas piešķirt 
atbalstu aktīvam lauksaimniekam, tās 
nosaka maksājuma summu, kas 
līdzvērtīga viena aktīva lauksaimnieka 
atbalsta summai. Pārdalošais maksājums 
vienam aktīvam lauksaimniekam nedrīkst 
pārsniegt 65 % no ienākumu 
pamatatbalsta ilgtspējai saskaņā ar valsts 
vai teritorijas vidējo rādītāju, kas reizināts 
ar dalībvalstī vidējo atbalsttiesīgo hektāru 
skaitu aktīvam lauksaimniekam.

4. Konkrētam pieprasījumu gadam 
plānotā summa par hektāru nepārsniedz 
tiešo maksājumu vidējo summu par 
hektāru, kuru valstī maksā attiecīgajā 
pieprasījumu gadā.

4. Konkrētam pieprasījumu gadam 
plānotā summa par hektāru nepārsniedz 
tiešo maksājumu vidējo summu par 
hektāru, kuru valstī maksā attiecīgajā 
pieprasījumu gadā.

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka šajā 
nodaļā noteiktās priekšrocības nepiešķir 
tiem lauksaimniekiem, kuru gadījumā ir 
skaidrs, ka tie ir sadalījuši savas 
saimniecības vienīgi tādēļ, lai saņemtu 
pārdalošos maksājumus. Tas attiecas arī 
uz lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
rodas pēc minētās sadalīšanas.

5. Valstī veikto tiešo maksājumu 
vidējo summu par hektāru nosaka pēc 
valsts maksimālā apjoma, kas IV pielikumā 
tiešajiem maksājumiem noteikts par 
konkrētu pieprasījumu gadu, un ienākumu 
pamatatbalsta apjoma, kurš par minēto 
pieprasījumu gadu pienākas par hektāros 
izteiktu kopējo plānoto izlaidi.

5. Valstī veikto tiešo maksājumu 
vidējo summu par hektāru nosaka pēc 
valsts maksimālā apjoma, kas IV pielikumā 
tiešajiem maksājumiem noteikts par 
konkrētu pieprasījumu gadu, un ienākumu 
pamatatbalsta apjoma, kurš par minēto 
pieprasījumu gadu pienākas par hektāros 
izteiktu kopējo plānoto izlaidi.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Grozījums Nr. 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
grupas "Renew Europe" 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
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pildot 6. panta 1. punkta g) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos” 
un pienākumu vismaz 2 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis var paredzēt 
ienākumu papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
un kuri ir tiesīgi saņemt 17. pantā minēto 
ienākumu pamatatbalstu.

2. Pildot pienākumu piesaistīt gados 
jaunus lauksaimniekus saskaņā ar 6. panta 
1. punkta g) apakšpunktā noteikto mērķi 
un pienākumu vismaz 4 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis var paredzēt 
ienākumu papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
kā saimniecības vadītāji un kuri ir tiesīgi 
saņemt 17. pantā minēto ienākumu 
pamatatbalstu.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Grozījums Nr. 1160
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
27. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Juridiskas personas vai fizisku vai 
juridisku personu grupas gadījumā 
dalībvalstis atbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem 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 
maksātāja statusu, ― ar noteikumu, ka 
viņi ir palīdzējuši stiprināt attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecības struktūras.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Grozījums Nr. 1161
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants Ienākumu papildatbalsts 
gados jaunajiem lauksaimniekiem

27. pants Ienākumu papildatbalsts 
gados jaunajiem lauksaimniekiem

1. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri definēti saskaņā ar 
4. panta 1 punkta d) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

2. Pildot 6. panta 1. punkta g) 
apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos” 
un pienākumu vismaz 2 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis var paredzēt 
ienākumu papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
un kuri ir tiesīgi saņemt 17. pantā minēto 
ienākumu pamatatbalstu.

2. Pildot pienākumu piesaistīt gados 
jaunus lauksaimniekus saskaņā ar 6. panta 
1. punkta g) apakšpunktā noteikto mērķi 
un pienākumu vismaz 2 % no summām, ko 
dalībvalsts iedala tiešajiem maksājumiem, 
saskaņā ar 86. panta 4. punktu atvēlēt šim 
mērķim, dalībvalstis var paredzēt 
ienākumu papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību 
kā saimniecības vadītāji un kuri ir tiesīgi 
saņemt 17. pantā minēto ienākumu 
pamatatbalstu.

3. Ienākumu papildatbalstu gados 
jaunajiem lauksaimniekiem paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
atsaistīta maksājuma veidā.

3. Ienākumu papildatbalstu gados 
jaunajiem lauksaimniekiem piešķir uz 
laikposmu, kas nepārsniedz 7 gadus, sākot 
no dienas, kurā iesniegts pieteikums 
maksājuma gados jaunajiem 
lauksaimniekiem saņemšanai, un to 
sniedz vai nu kā vienreizēju maksājumu 
vienam aktīvam lauksaimniekam, vai kā 
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ikgadēju atsaistītu maksājumu par 
atbalsttiesīgu hektāru. Tādā gadījumā to 
var aprēķināt saskaņā ar valsts 
noteikumiem vai atbilstoši 18. panta 2. 
punktā definētajām teritorijām.
3.a Gados jaunie lauksaimnieki, kas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 
piemērošanas pēdējā gadā saņēmuši 
minētās regulas 50. pantā paredzēto 
atbalstu, var saņemt šajā pantā minēto 
atbalstu uz laiku, kas nav ilgāks par 
iepriekšējā punktā norādīto kopējo 
periodu.
3.b Attiecīgā gadījumā maksājums 
jāpiešķir par hektāru skaitu, 
nepārsniedzot valstī vidējo lauku 
saimniecību lielumu, vai saskaņā ar 18. 
panta 2. punktā noteiktajām teritorijām.
3.c Dalībvalstis var paredzēt īpašus 
noteikumus attiecībā uz tiem gados 
jaunajiem lauksaimniekiem, kuri ir 
lauksaimnieku grupu, ražotāju 
organizāciju vai kooperatīvu biedri, lai 
viņi, pievienojoties šīm struktūrām, 
nezaudētu šajā pantā paredzēto atbalstu.
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16.10.2020 A8-0200/1162

Grozījums Nr. 1162
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu intervences 30. pantā 
uzskaitītajām atbalstāmajām nozarēm un 
produkcijai vai īpašajiem saimniekošanas 
veidiem palīdz tādā veidā, ka, uzlabojot 
konkurētspēju, ilgtspēju vai kvalitāti, ļauj 
tiem risināt aktuālās problēmas vai 
grūtības.

2. Dalībvalstu intervences 30. pantā 
uzskaitītajām atbalstāmajām nozarēm un 
produkcijai vai īpašajiem saimniekošanas 
veidiem palīdz tādā veidā, ka, uzlabojot 
konkurētspēju, ilgtspēju vai kvalitāti, ļauj 
tiem risināt aktuālās problēmas vai 
grūtības. Atkāpjoties no iepriekšējā 
teikuma, dalībvalstis var atbalstīt 30. 
pantā uzskaitīto proteīnaugu un pākšaugu 
audzēšanu, lai uzlabotu konkurētspēju, 
ilgtspēju vai kvalitāti.
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16.10.2020 A8-0200/1163

Grozījums Nr. 1163
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Juridiskas personas vai fizisku vai 
juridisku personu grupas gadījumā 
dalībvalstis atbalstu 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 
maksātāja statusu, ― ar noteikumu, ka 
viņi ir palīdzējuši stiprināt attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecības struktūras.
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16.10.2020 A8-0200/1164

Grozījums Nr. 1164
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Savienības finansiālo palīdzību piešķir 
dalībvalstīm, lai to izlietotu atzītu augļu 
un dārzeņu nozares starpnozaru 
organizāciju intervences pasākumu 
finansēšanai attiecīgajā dalībvalstī ar 
nosacījumu, ka:
a) atzītās starpnozaru organizācijas 
darbības ietver divas vai vairākas 
intervences, kuras ir saistītas ar 421. 
panta c), d), e), h) un i) punktā 
minētajiem mērķiem;
b) dalībvalsts šīs intervences, kuras var 
īstenot atzīta starpnozaru organizācija, 
nosaka savā KLP stratēģiskajā plānā. 2. 
Dalībvalstij piešķiramās Savienības 
finansiālās palīdzības summu aprēķina kā 
summu, kuras pamatā ir kopējais 
saražotais augļu un dārzeņu apjoms 
attiecīgajā dalībvalstī, un to aprēķina kā 
1/8 % (0,125 %) no kopējā gadā saražotā 
augļu un dārzeņu apjoma attiecīgajā 
dalībvalstī, gadā nepārsniedzot 6 miljonus 
EUR vienai dalībvalstij.
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Grozījums Nr. 1165
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
grupas "Renew Europe" 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
64. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. pants Lauku attīstības intervences 64. pants Lauku attīstības intervences

Šajā nodaļā paredzētās intervences aptver 
šādas jomas:

Šajā nodaļā paredzētās intervences aptver 
šādas jomas:

a) vidiskās, klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības;

a) agrovides klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības

b) dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi;

b) dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

d) investīcijas; d) investīcijas;

e) gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana;

e) gados jaunu lauksaimnieku, 
nozares jaunpienācēju un ilgtspējīgu 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana un attīstīšana;

ea) sievietes lauku apvidos;
f) riska pārvaldības instrumenti; f) riska pārvaldības instrumenti;

g) sadarbība; g) sadarbība;

h) zināšanu apmaiņa un informēšana. h) zināšanu apmaiņa un informēšana.

ha) digitālo tehnoloģiju ieviešana.
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