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16.10.2020 A8-0200/1166

Grozījums Nr. 1166
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
66. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

66. Dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi

66. Dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 1. 
punktā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis var piešķirt dabisku un citu 
platībatkarīgu ierobežojumu maksājumus, 
un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 1. 
punktā nosauktos attiecīgos konkrētos 
mērķus, dalībvalstis var piešķirt dabisku un 
citu platībatkarīgu ierobežojumu, tostarp 
kalnu apgabalu un salu reģionu, 
maksājumus, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā attiecīgajā KLP 
stratēģiskajā plānā.

2. Šos maksājumus īsteniem 
lauksaimniekiem piešķir par apgabaliem 
[platībām], kuri noteikti saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1305/2013 32. pantu.

2. Šos maksājumus aktīviem 
lauksaimniekiem piešķir par apgabaliem 
[platībām], kuri noteikti saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1305/2013 32. pantu, kā arī par 
kara skartiem apgabaliem Horvātijas 
Republikā.

2.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 
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struktūras.
3. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības dabiskajiem 
vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem.

3. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tādēļ, lai 
saņēmējiem pilnībā vai daļēji kompensētu 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus 
saistībā ar attiecīgās platības dabiskajiem 
vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem.

4. Šā panta 3. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus attiecībā 
uz dabiskiem vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem aprēķina, salīdzinot ar 
platībām, kurās dabisku vai citu 
platībatkarīgu ierobežojumu nav.

4. Šā panta 3. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus attiecībā 
uz dabiskiem vai citiem platībatkarīgajiem 
ierobežojumiem aprēķina, salīdzinot ar 
platībām, kurās dabisku vai citu 
platībatkarīgu ierobežojumu 
nav.Maksājuma summu var koriģēt, lai 
ņemtu vērā smaguma pakāpi 
ierobežojumiem, kuri ietekmē dažādu 
ražošanas sistēmu lauksaimniecisko 
darbību.Dalībvalstis var noteikt minimālo 
maksājuma robežu, zemāk par kuru 
maksājumus nepiešķir.Piešķirot 
maksājumus, attiecīgi var ņemt vērā 
sociālekonomiskos un vides kritērijus.

5. Maksājumus piešķir reizi gadā par 
hektāru.

5. Maksājumus piešķir reizi gadā par 
hektāru.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Grozījums Nr. 1167
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
"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
68. pants – 3. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas apūdeņošanā, kas nav 
saistītas ar laba ūdensobjektu stāvokļa 
sasniegšanu atbilstīgi Direktīvas 
2000/60/EK 4. panta 1. punktam, tostarp 
apūdeņošanas paplašināšana, kas ietekmē 
ūdensobjektus, kuru stāvoklis attiecīgajā 
upes baseina apsaimniekošanas plānā 
noteikts par mazāk nekā labu;

f) investīcijas apūdeņošanā, kas nav 
saistītas ar laba ūdensobjektu stāvokļa 
sasniegšanu un uzturēšanu saistībā ar 
daudzumu atbilstīgi Direktīvas 
2000/60/EK 4. panta 1. punktam, izņemot 
gadījumus, kad tās atbilst principam, kas 
noteikts Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. 
punktā, vai ex ante vides analīzē ir 
konstatēts, ka attiecīgajā sateces baseinā 
samazināsies apūdeņošanai izmantotā 
ūdens neto daudzums un investīcijas 
neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi;

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Grozījums Nr. 1168
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
69.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.b pants
Digitālo tehnoloģiju ierīkošana

1. Neskarot šīs regulas 68. pantu, 
dalībvalstis nolūkā palīdzēt sasniegt 5. 
pantā noteikto horizontālo mērķi un 6. 
pantā noteiktos konkrētos mērķus var 
piešķirt atbalstu digitālo tehnoloģiju 
ierīkošanai lauku apvidos saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savos KLP 
stratēģiskajos plānos.
2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis var 
piešķirt atbalstu, lai palīdzētu ierīkot 
digitālās tehnoloģijas un šādi cita starpā 
veicinātu precīzās lauksaimniecības 
tehnoloģiju izmantošanu, viedo ciemu 
veidošanu, darījumdarbību laukos, kā arī 
IKT infrastruktūru veidošanu 
saimniecību līmenī.
3. Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
digitālo tehnoloģiju ierīkošanai 
nepārsniedz 30 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Grozījums Nr. 1169
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
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69. Gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana

69. Gados jaunu lauksaimnieku, 
nozares jaunpienācēju un ilgtspējīgu 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana un attīstīšana

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
var piešķirt maksājumus par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
var piešķirt maksājumus par gados jaunu 
lauksaimnieku, nozares jaunpienācēju un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšanu un attīstīšanu vai jauno 
lauksaimnieku iesaistīšanu jau esošos 
lauksaimniecības uzņēmumos, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā. Atbalstu saskaņā ar šo 
pantu piešķir ar nosacījumu, ka ir 
iesniegts darījumdarbības plāns.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
palīdzētu:

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
palīdzētu:

a) šīs regulas 4. panta 1. punkta e) 
apakšpunkta definīcijas nosacījumiem 
atbilstošiem gados jauniem 
lauksaimniekiem uzsākt darījumdarbību;

a) šīs regulas 4. panta 1. punkta e) 
apakšpunkta definīcijas nosacījumiem 
atbilstošiem gados jauniem 
lauksaimniekiem uzsākt darījumdarbību;

aa) šīs regulas 4. panta 1. punkta d) 
apakšpunkta definīcijas nosacījumiem 
atbilstošiem nozares jaunpienācējiem 
uzsākt darījumdarbību;

b) ar lauksamniecību un 
mežsaimniecību vai lauku saimniecības 

b) ar lauksaimniecību, 
mežsaimniecību, bioekonomiku, aprites 
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ienākumu dažādošanu saistītiem lauku 
jaunuzņēmumiem uzsākt darījumdarbību;

ekonomiku un lauku tūrismu vai 
ienākumu dažādošanu saistītiem lauku 
jaunuzņēmumiem uzsākt un attīstīt 
darījumdarbību;

c) jaunuzņēmumiem uzsākt vietējā 
attīstības stratēģijā ietilpstošu 
nelauksaimniecisku darījumdarbību lauku 
apvidos.

c) jaunuzņēmumiem, ko veido 
lauksaimnieki, kuri dažādo savu darbību, 
kā arī mikrouzņēmumiem un fiziskām 
personām lauku apvidos uzsākt vietējā 
attīstības stratēģijā ietilpstošu 
nelauksaimniecisku darījumdarbību lauku 
apvidos.

2.a Dalībvalstis var paredzēt īpašus 
noteikumus, lai nodrošinātu, ka gados 
jauni lauksaimnieki un nozares 
jaunpienācēji, kuri iesaistās 
lauksaimnieku grupās, ražotāju 
organizācijās vai kooperatīvās struktūrās, 
nezaudē atbalstu darījumdarbības 
uzsākšanai. Šajos noteikumos ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un jānosaka 
gados jaunu lauksaimnieku un nozares 
jaunpienācēju dalība attiecīgajā 
struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos elementus 
un iesniegšanas nosacījumus.

3. Dalībvalstis nosaka 
darījumdarbības plāna saturiskos elementus 
un iesniegšanas nosacījumus.

4. Atbalstu dalībvalstis piešķir fiksētas 
summas veidā. Atbalsta maksimālā summa 
nepārsniedz 100 000 EUR, un to drīkst 
apvienot ar finanšu instrumentiem.

4. Atbalstu dalībvalstis piešķir fiksētas 
summas veidā, ko var diferencēt atbilstīgi 
objektīviem kritērijiem. Atbalsta 
maksimālā summa nepārsniedz 100 000 
EUR, un to drīkst apvienot ar finanšu 
instrumentiem.

4.a Šajā pantā paredzēto atbalstu var 
izmaksāt vairākās daļās.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Grozījums Nr. 1170
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
71. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. Sadarbība 71. Sadarbība

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
sadarbību, kuras gaitā sagatavo un īsteno 
darbības grupu projektus, ko paredz 114. 
pantā minētā Eiropas inovācijas partnerība 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
un LEADER, kas Regulas (ES) [CPR] 25. 
pantā saukta par sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību, un lai veicinātu dalību kvalitātes 
shēmās, ražotāju organizācijās vai ražotāju 
grupās vai veicinātu citas sadarbības 
formas; atbalstu piešķir saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
sadarbību, kuras gaitā sagatavo un īsteno 
darbības grupu projektus, ko paredz 114. 
pantā minētā Eiropas inovācijas partnerība 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
un LEADER, kas Regulas (ES) [CPR] 25. 
pantā saukta par sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību, un lai veicinātu dalību kvalitātes 
shēmās, ražotāju vai starpnozaru 
organizācijās vai ražotāju grupās vai 
veicinātu citas sadarbības formas, tostarp 
tās, uz kuru produktiem attiecas Regula 
(ES) Nr. 1151/2012; atbalstu piešķir 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
veicinātu tādas sadarbības formas, kura 
ietver vismaz divus subjektus un palīdz 
sasniegt 6. pantā nosauktos konkrētos 
mērķus.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai tālab, lai 
veicinātu un uzturētu tādas esošās 
sadarbības formas, kuras ietver vismaz 
divus subjektus, no kuriem vismaz viens ir 
iesaistīts lauksaimnieciskajā ražošanā, un 
palīdz sasniegt 6. pantā nosauktos 
konkrētos mērķus.

2.a Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
dalībvalstis var piešķirt ELFLA atbalstu 
vietējām rīcības grupām, kas īsteno 
vietēju attīstības stratēģiju, ar kuru sekmē 
6. pantā noteikto konkrēto mērķu 
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sasniegšanu.
3. Šā veida intervencē dalībvalstis var 
segt ar jebkādiem sadarbības aspektiem 
saistītās izmaksas.

3. Šā veida intervencē dalībvalstis var 
segt ar jebkādiem vajadzīgajiem sadarbības 
aspektiem saistītās izmaksas, tostarp 
sertifikācijas izmaksas saistībā ar dalību 
ES kvalitātes shēmā.

4. Atbalstu dalībvalstis drīkst piešķirt 
vai nu kā kopēju summu, kas sedz 
sadarbības izmaksas un īstenoto projektu 
un darbību izmaksas, vai segt tikai 
sadarbības izmaksas un projektu 
īstenošanai piesaistīt līdzekļus no cita veida 
intervencēm un valsts vai Savienības 
atbalsta instrumentiem.

4. Atbalstu dalībvalstis drīkst piešķirt 
vai nu kā kopēju summu, kas sedz 
sadarbības izmaksas un īstenoto projektu 
un darbību izmaksas, vai segt tikai 
sadarbības izmaksas un projektu 
īstenošanai piesaistīt līdzekļus no cita veida 
intervencēm un valsts vai Savienības 
atbalsta instrumentiem.Dalībvalstis drīkst 
piešķirt atbalstu, lai stimulētu dalību 
kvalitātes shēmās, ražotāju organizācijas 
vai ražotāju grupas vai citus sadarbības 
veidus.

5. Ja atbalstu izmaksā kā kopēju 
summu, dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
ievēroti Savienības noteikumi un prasības 
par līdzīga veida rīcību, kuru aptver cita 
veida intervences. Šo punktu nepiemēro 
attiecībā uz LEADER, kas Regulas (ES) 
[CPR] 25. pantā saukta par sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību.

5. Ja atbalstu izmaksā kā kopēju 
summu, dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
ievēroti Savienības noteikumi un prasības 
par līdzīga veida rīcību, kuru aptver cita 
veida intervences. Šo punktu nepiemēro 
attiecībā uz LEADER, kas Regulas (ES) 
[CPR] 25. pantā saukta par sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību.

6. Šā veida intervencē dalībvalstis 
neatbalsta tādu sadarbību, kurā visi partneri 
ir pētnieciskas struktūras.

6. Šā veida intervencē dalībvalstis 
neatbalsta tādu sadarbību, kurā visi partneri 
ir pētnieciskas struktūras.

7. Ja sadarbība norisinās lauku 
saimniecības pārņemšanas kontekstā, 
atbalstu dalībvalstis drīkst piešķirt tikai 
tiem lauksaimniekiem, kuri ir sasnieguši 
valsts tiesību aktos noteikto pensionēšanās 
vecumu.

7. Ja sadarbība norisinās lauku 
saimniecības pārņemšanas kontekstā un ar 
mērķi veicināt paaudžu maiņu lauku 
saimniecību līmenī, atbalstu dalībvalstis 
drīkst piešķirt tikai tiem lauksaimniekiem, 
kuriem ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi 
līdz valsts tiesību aktos noteiktā 
pensionēšanās vecuma sasniegšanai.

8. Dalībvalstu atbalsta ilgums 
nepārsniedz septiņus gadus, izņemot – 
pienācīgi pamatotos gadījumos – 
kolektīvus vidiskos un klimata darbus, kuri 
palīdz sasniegt 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktos konkrētos 
vidiskos un klimatiskos mērķus.

8. Dalībvalstu atbalsta ilgums 
nepārsniedz septiņus gadus, izņemot — 
pienācīgi pamatotos gadījumos — 
kolektīvus vidiskos un klimata darbus, kuri 
palīdz sasniegt 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktos konkrētos 
vidiskos un klimatiskos mērķus.

8.a Vietējās rīcības grupas var 
pieprasīt avansa maksājumu no 
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kompetentās maksājumu aģentūras, ja 
šāda iespēja paredzēta stratēģiskajā plānā. 
Avansa apjoms nepārsniedz 50 % no 
valsts atbalsta, kas saistīts ar kārtējām 
izmaksām un aktivizēšanas izmaksām.
8.b Atbalsta apjoms lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes 
shēmām, tostarp informēšanas un noieta 
veicināšanas darbībām, kā arī ražotāju 
grupu un organizāciju izveidei ir 
ierobežots atbilstoši IXb pielikumā 
paredzētajai maksimālajai summai.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Grozījums Nr. 1171
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
72. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72. Zināšanu apmaiņa un informēšana 72. Zināšanu apmaiņa un informēšana

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
lauksaimniecisku, mežsaimniecisku un 
lauku darījumdarbības zināšanu apmaiņu 
un informēšanu, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
individuālu vai kolektīvu zināšanu 
apmaiņu un informēšanu 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
tostarp agromežsaimniecības, vides un 
klimata aizsardzības, lauku 
uzņēmējdarbības, viedo ciemu un KLP 
intervences jomā, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
drīkst segt izmaksas par jebkādu attiecīgu 
rīcību, kas veicina inovāciju, piekļuvi 
apmācībai un konsultācijām, kā arī 
zināšanu un informācijas apmaiņu un 
izplatīšanu un kas palīdz sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis un 
Savienība drīkst segt izmaksas par jebkādu 
attiecīgu rīcību, kas veicina inovāciju, 
piekļuvi apmācībai un konsultācijām,plānu 
izstrādi un pētījumu veikšanu, kā arī 
zināšanu un informācijas apmaiņu un 
izplatīšanu un kas palīdz sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus.

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
nepārsniedz 75 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Dalībvalstis var piešķirt atbalstu, kura 
maksimālā likme nepārsniedz 75 % no 
attiecināmajām izmaksām.

Atkāpjoties no pirmās daļas, 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumu uzsākšanas gadījumā 
dalībvalstis atbalstu drīkst piešķirt fiksētas 
summas veidā, un šīs summas maksimālais 
apjoms ir 200 000 EUR.

Atkāpjoties no pirmās daļas, 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumu uzsākšanas gadījumā 
dalībvalstis atbalstu drīkst piešķirt fiksētas 
summas veidā, un šīs summas apjoms ir 
200 000 EUR.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, tālākajos 
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reģionos un citos pienācīgi pamatotos 
gadījumos, lai sasniegtu 6. punktā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
drīkst piemērot lielāku atbalsta likmi vai 
lielāku summu, nekā noteikts minētajā 
punktā.
5. Ja atbalstu izmaksā par 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumu uzsākšanu, dalībvalsts 
nodrošina, lai šis atbalsts būtu ierobežots 
laikā.

5. Ja atbalstu izmaksā par 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumu uzsākšanu, dalībvalsts 
nodrošina, lai šis atbalsts būtu ierobežots 
laikā.

6. Dalībvalstis nodrošina, lai ar šā 
veida intervenci atbalstītā rīcība būtu 
pamatota ar AKIS aprakstu, kurš saskaņā 
ar 102. panta a) punkta i) apakšpunktu 
sniegts KLP stratēģiskajā plānā, un būtu ar 
to saskanīga.

6. Dalībvalstis nodrošina, lai ar šā 
veida intervenci atbalstītā rīcība būtu 
pamatota ar AKIS aprakstu, kurš saskaņā 
ar 102. panta a) punkta i) apakšpunktu 
sniegts KLP stratēģiskajā plānā, un būtu ar 
to saskanīga.

6.a Šajā pantā paredzētais atbalsts 
neattiecas uz sagatavošanas vai mācību 
kursiem, kas ir daļa no standarta 
izglītības programmas vai sistēmas vidējās 
vai augstākās izglītības līmenī.
6.b Struktūrām, kas piedāvā zināšanu 
pārneses un informācijas pakalpojumus, 
ir šā uzdevuma veikšanai piemērotas 
spējas personāla kvalifikācijas un 
apmācības ziņā.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Grozījums Nr. 1172
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
72.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72.b pants
Pasākumi dzimumu līdztiesības 

veicināšanai lauku apvidos
1. Dalībvalstis, veicot šajā regulā minētos 
intervences pasākumus, [var 
pieņemt/pieņem] īpašus pasākumus, kuru 
mērķis ir veicināt sieviešu aktīvāku dalību 
lauku ekonomikā, lai sekmētu 6. panta 1. 
punktā noteikto mērķu sasniegšanu.
2. Dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos 
plānos var paredzēt atbalstu, lai veicinātu 
sieviešu iesaisti cita starpā zināšanu 
pārneses un informēšanas darbībās, 
konsultatīvos pakalpojumos, investīciju 
veikšanā materiālajos aktīvos, kā arī 
darījumdarbības uzsākšanā un attīstīšanā 
saimniecībās un lauku apvidos un digitālo 
tehnoloģiju ieviešanā un sadarbībā.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Grozījums Nr. 1173
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
73. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības, kuras ir fiziski pabeigtas 
vai pilnībā īstenotas, pirms vadošajai 
iestādei iesniedz pieteikumu par 
finansējuma saņemšanu saskaņā ar KLP 
stratēģisko plānu, neatkarīgi no tā, vai visi 
saistītie maksājumi jau ir izdarīti, atbalstam 
atlasītas netiek.

5. Darbības, kuras ir fiziski pabeigtas 
vai pilnībā īstenotas, pirms vadošajai 
iestādei iesniedz pieteikumu par 
finansējuma saņemšanu saskaņā ar KLP 
stratēģisko plānu, neatkarīgi no tā, vai visi 
saistītie maksājumi jau ir izdarīti, atbalstam 
atlasītas netiek.

Atkāpjoties no 5. punkta, var izvēlēties 
atbalstīt darbības, kas saistītas ar stādu 
audžu kopšanu un jaunaudžu kopšanu 
ekoloģiskos, aizsardzības un atpūtas 
nolūkos, ja šīs darbības ir fiziski pabeigtas 
pirms finansēšanas pieteikuma 
iesniegšanas iestādei.
Šādas darbības nav vajadzīgas vai tiek 
uzskatītas par stimulējošām, ja:
i) atbalsta shēma nosaka tiesības uz 
atbalstu saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem un dalībvalsts nepieņem 
atsevišķu lēmumu; atbalsts tiek piešķirts, 
ja atbalsta shēmai pieejamais budžets nav 
izsmelts;
ii) atbalsta shēma ir pieņemta un ir spēkā, 
pirms saņēmējam rodas attiecināmās 
izmaksas;
iii) atbalsta shēma attiecas tikai uz tām 
vietām, kurās saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir izveidots jauns mežs, ja par to ir 
paziņots kompetentajai iestādei; un
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iv) atbalsta shēma attiecas tikai uz tādiem 
pasākumiem, kuru pamatā ir meža 
apsaimniekošanas plāns vai līdzvērtīgs 
plāns.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Grozījums Nr. 1174
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
88. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos katrai atsevišķai 
intervencei nosaka indikatīvu finanšu 
piešķīrumu. Katrai intervencei šis 
indikatīvais finanšu piešķīrums ir plānotās 
izlaides reizinājums ar plānoto summu par 
vienu vienību, kam nepiemēro 89. pantā 
minēto procentuālo variāciju.

1. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos katrai atsevišķai 
intervencei un katram gadam nosaka 
indikatīvu finanšu piešķīrumu. Šis 
indikatīvais finanšu piešķīrums ir plānotās 
izlaides, kas atbilst gaidāmajam 
maksājumu līmenim par intervenci 
attiecīgajā finanšu gadā, reizinājums ar 
plānoto summu par vienību, kam 
nepiemēro 89. pantā minēto variāciju.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1175

Grozījums Nr. 1175
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
88. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Panta 1. punktā minētās plānotās 
summas par vienību ir vienotās vai vidējās 
summas, ko noteikušas dalībvalstis.

Or. en


