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15.10.2020 A8-0200/1181

Grozījums Nr. 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Turpinot darbu, kas iesākts ar 
iepriekšējo, līdz 2020. gadam īstenojamo 
savstarpējās atbilstības sistēmu, jaunā 
nosacījumu sistēma KLP pilnapmēra 
atbalsta saņemšanu saista ar šā atbalsta 
saņēmēju atbilstību vides, klimata 
pārmaiņu, sabiedrības veselības, dzīvnieku 
veselības, augu veselības un dzīvnieku 
labturības pamatstandartiem. Šajos 
pamatstandartos vienkāršotā veidā 
pārņemta virkne tiesību aktos noteikto 
pārvaldības prasību (SMR) un laba zemes 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
(LLVS) standartu. Ar minētajiem 
pamatstandartiem būtu labāk jārisina vides 
un klimata jomas problemātika un labāk 
jāņem vērā KLP jaunā vidiskā struktūra, 
tādējādi paplašinot vidisko un klimatisko 
vērienu, kā Komisija to ir pieteikusi 
paziņojumos par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni un par 
daudzgadu finanšu shēmu (MFF). 
Nosacījumu sistēmas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, 
panākot to, ka atbalsta saņēmēji labāk 
izprot nepieciešamību ievērot 
pamatstandartus. Vēl viens mērķis ir 
padarīt KLP vairāk atbilstošu tam, ko gaida 
sabiedrība, un tālab uzlabot šīs politikas 
saskaņotību ar vidiskajiem, sabiedrības 
veselības, dzīvnieku veselības, augu 

(21) Turpinot darbu, kas iesākts ar 
iepriekšējo, līdz 2020. gadam īstenojamo 
savstarpējās atbilstības sistēmu, jaunā 
nosacījumu sistēma KLP pilnapmēra 
atbalsta saņemšanu saista ar šā atbalsta 
saņēmēju atbilstību vides, klimata 
pārmaiņu, sabiedrības veselības, 
piemērojamo darba un nodarbinātības 
nosacījumu, dzīvnieku veselības, augu 
veselības un dzīvnieku labturības 
pamatstandartiem. Šajos pamatstandartos 
vienkāršotā veidā pārņemta virkne tiesību 
aktos noteikto pārvaldības prasību (SMR) 
un laba zemes lauksaimnieciskā un vidiskā 
stāvokļa (LLVS) standartu. Ar minētajiem 
pamatstandartiem būtu labāk jārisina vides 
un klimata jomas problemātika un labāk 
jāņem vērā KLP jaunā vidiskā struktūra, 
tādējādi paplašinot vidisko un klimatisko 
vērienu, kā Komisija to ir pieteikusi 
paziņojumos par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni un par 
daudzgadu finanšu shēmu (MFF). Turklāt 
ir sevišķi svarīgi, lai dalībvalstis veiktu 
attiecīgus pasākumus nolūkā nodrošināt 
darba devēju piekļuvi tiešajiem 
maksājumiem, ja tiek ievēroti 
piemērojamie darba un nodarbinātības 
nosacījumi, kas izriet no attiecīgajiem 
koplīgumiem un sociālajām un darba 
tiesībām valsts un Savienības līmenī, 
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veselības un dzīvnieku labturības 
konkrētajiem mērķiem. Nosacījumu 
sistēmai būtu organiski jāiekļaujas KLP 
vidiskajā struktūrā, kļūstot par 
pamatscenārija daļu virzībā uz tālejošākām 
vidiskajām un klimatiskajām saistībām, un 
šī sistēma būtu vispārēji jāpiemēro visā 
Savienībā. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
lai attiecībā uz šādām prasībām 
neatbilstošiem lauksaimniekiem saskaņā ar 
[HzR regulu] tiktu piemērotas samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas.

tostarp attiecībā uz izpratni par 
nodarbinātības apstākļiem, atalgojumu, 
darba laiku, veselību un drošību, mājokli, 
dzimumu līdztiesību, darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, vienlīdzīgu attieksmi, 
darba ņēmēju norīkošanu, trešo valstu 
pilsoņu uzturēšanās nosacījumiem, 
pagaidu aģentūru darbu, sociālo 
aizsardzību un sociālā nodrošinājuma 
koordināciju starp dalībvalstīm. 
Nosacījumu sistēmas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, 
panākot to, ka atbalsta saņēmēji labāk 
izprot nepieciešamību ievērot 
pamatstandartus. Vēl viens mērķis ir 
padarīt KLP vairāk atbilstošu tam, ko gaida 
sabiedrība, un tālab uzlabot šīs politikas 
saskaņotību ar vidiskajiem, darba 
standartiem, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības konkrētajiem 
mērķiem. Nosacījumu sistēmai būtu 
organiski jāiekļaujas KLP vidiskajā un 
sociālajā struktūrā, kļūstot par 
pamatscenārija daļu virzībā uz tālejošākām 
vidiskajām, sociālajām un klimatiskajām 
saistībām, un šī sistēma būtu vispārēji 
jāpiemēro visā Savienībā. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai attiecībā uz šādām 
prasībām neatbilstošiem lauksaimniekiem 
saskaņā ar [HzR regulu] tiktu piemērotas 
samērīgas, efektīvas un preventīvas 
sankcijas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Grozījums Nr. 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jānodrošina saistītā 
ienākumu atbalsta atbilstība Savienības 
starptautiskajām saistībām. Konkrēti tas 
attiecas uz prasībām, kas noteiktas VTT 
satvarā noslēgtajā Eiropas Ekonomikas 
kopienas un Amerikas Savienoto Valstu 
Saprašanās memorandā par eļļas 
augiem17, kāds tas ir piemērojams pēc ES 
atsevišķās eļļas augu bāzes platības 
izmaiņām sakarā ar ES sastāva 
izmaiņām. Tālab Komisijai būtu jābūt 
pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktus par 
sīki izstrādātiem noteikumiem šajā jomā.

(33) Saistītais ienākumu atbalsts būtu 
jānovirza, lai atbalstītu Eiropas pārtikas 
suverenitāti, jo īpaši attiecībā uz 
pākšaugu audzēšanu, kurā Eiropai ir 
deficīts.

__________________
17 VVTT satvarā noslēgtais Eiropas 
Ekonomikas kopienas un Amerikas 
Savienoto Valstu Saprašanās memorands 
par eļļas augiem (OV L 147, 18.6.1993.).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Grozījums Nr. 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Atbalsts par KLP stratēģiskā plāna 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāpiešķir šīs regulas noteiktu valsts 
piešķīrumu robežās. Šiem valsts 
piešķīrumiem būtu jāatspoguļo turpinošās 
izmaiņas, kuru gaitā piešķīrumi tajās 
dalībvalstīs, kur atbalsta līmenis par 
hektāru ir viszemākais, tiek pakāpeniski 
palielināti, lai izlīdzinātu 50 % no 
pašreizējās atšķirības un sasniegtu 90 % 
no Savienības vidējā rādītāja. Lai ņemtu 
vērā maksājumu samazināšanas 
mehānismu un to, kā dalībvalsts izmanto 
šādi iegūtos līdzekļus, būtu jāatļauj 
dalībvalsts KLP stratēģiskā plāna gada 
indikatīvo finanšu piešķīrumu kopsummai 
pārsniegt valsts piešķīruma summu.

(48) Atbalsts par KLP stratēģiskā plāna 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem būtu 
jāpiešķir šīs regulas noteiktu valsts 
piešķīrumu robežās. Konverģences process 
ir pilnībā jāpabeidz laikposmā, uz kuru 
attiecas 2021.–2027. gada DFS, lai 
ievērotu Eiropadomes 2002. gada 
lēmumu1a un nodrošinātu godīgu 
konkurenci un vienlīdzību starp 
dalībvalstīm. Šiem valsts piešķīrumiem 
būtu jāatspoguļo turpinošās izmaiņas, kuru 
gaitā piešķīrumi tajās dalībvalstīs, kur 
atbalsta līmenis par hektāru ir viszemākais, 
tiek pakāpeniski palielināti. Tiešo 
maksājumu pilnīga ārējā konverģence 
būtu jāpanāk līdz plānošanas perioda 
beigām. Lai ņemtu vērā maksājumu 
samazināšanas mehānismu un to, kā 
dalībvalsts izmanto šādi iegūtos līdzekļus, 
būtu jāatļauj dalībvalsts KLP stratēģiskā 
plāna gada indikatīvo finanšu piešķīrumu 
kopsummai pārsniegt valsts piešķīruma 



AM\1216071LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

summu.

__________________
1a Eiropadomes lēmums par prezidentūras 
2002. gada 24.–25. oktobra secinājumiem.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1184

Grozījums Nr. 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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
3. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) “dzīvnieku blīvaudzēšanas 
darbība” ir mājlopu audzēšana 
saimniecībā, kurā dzīvniekus audzē 
blīvumā, kas pārsniedz kapacitāti, ko 
pieļauj saimniecības platība un dabas 
resursi vai maksimālā ietilpība, vai — ja 
tiek audzēti liellopi un atgremotāji — 
dzīvniekiem nav piekļuves ganībām vai 
atbilstīgā daudzumā (hektāros) nav 
pieejama lopbarības platība, kas 
nodrošinātu ganības vai zālāju lopbarību;

Or. en

Pamatojums

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Grozījums Nr. 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, ietverot 
agromežsaimniecību;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Grozījums Nr. 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 un ilggadīgos zālājus. Ainavas 
iezīmes var iekļaut kā lauksaimniecības 
platības sastāvdaļas. Terminus 
“aramzeme”, “ilggadīgie stādījumi” un 
“ilggadīgie zālāji” dalībvalstis sīkāk 
precizē pēc šādas sistēmas:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Grozījums Nr. 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

__________________ __________________
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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15.10.2020 A8-0200/1188

Grozījums Nr. 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) lai stiprinātu ilgtermiņa 
uzturdrošību, novēršot pārprodukciju ar 
mērķi vērst lauksaimnieku skaita 
samazināšanos pretējā virzienā, atbalstīt 
lauku saimniecību ienākumu pietiekamību 
un saimniecību lauksaimniecisko 
izturētspēju visā Savienībā;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Grozījums Nr. 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pastiprināt orientēšanos uz vietējo, 
nacionālo un Eiropas tirgu un vairot vides 
ilgtspēju, ilgtermiņa konkurētspēju, tostarp 
ar lielāku uzsvaru uz pētniecību, 
investīcijām, tehnoloģijām un 
digitalizāciju, paturot prātā aprites 
ekonomiku;

Or. en



AM\1216071LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/1190

Grozījums Nr. 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE 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
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē;

c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē un 
attīstīt vietējos tirgus, jo īpaši veidojot īsas 
piegādes ķēdes;

Or. en
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