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LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A8-0200/1201

Grozījums Nr. 1201
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ietekmes rādītāji, kas ir saistīti ar 
5. pantā un 6. panta 1. punktā nosauktajiem 
mērķiem un tiek izmantoti KLP stratēģisko 
plānu un pašas KLP kontekstā.

c) ietekmes rādītāji, kas ir saistīti ar 
5. pantā un 6. panta 1. punktā nosauktajiem 
mērķiem un tiek izmantoti, lai atbalstītu 
kvantitatīvu darbības mērķrādītāju 
noteikšanu KLP stratēģisko plānu 
kontekstā un lai izvērtētu panākto 
progresu mērķrādītāju un KLP 
īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Ietver ENVI 63.
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14.10.2020 A8-0200/1202

Grozījums Nr. 1202
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 un III nodaļā 
paredzēto tiešo maksājumu vai 65., 66. un 
67. pantā paredzēto ikgadējo piemaksu 
saņēmējus administratīvi soda tad, ja tie 
neievēro piemērojamos darba un 
nodarbinātības nosacījumus, kas izriet no 
attiecīgajiem koplīgumiem un sociālajām 
un darba tiesībām valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī, kā arī 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:

Or. en



AM\1216074LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A8-0200/1203

Grozījums Nr. 1203
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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, kā arī XIa pielikumā minētos 
dzīvnieku labturības standartus šādās 
konkrētās jomās:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Grozījums Nr. 1204
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai ievērotu SMR 2 un Padomes 
1991. gada 12. decembra Direktīvu 
91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, 
dalībvalstis saimniecību un reģionālā 
līmenī nodrošina lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvumu, kas nepārsniedz 
minētajā direktīvā noteikto 170 kg 
slāpekļa uz hektāru robežu.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Grozījums Nr. 1205
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Piemērojamo darba un nodarbinātības 
nosacījumu ievērošana un darba devēja 

pienākumu izpilde
Dalībvalstis savu KLP stratēģisko plānu 
nosacījumu sistēmā iekļauj 
administratīvus sodus, kas piemērojami 
saņēmējiem, kuri saņem tiešos 
maksājumus saskaņā ar šīs sadaļas II un 
III nodaļu vai ikgadējās piemaksas 
saskaņā ar 65., 66. un 67. pantu, ja tie 
neievēro piemērojamos darba un 
nodarbinātības nosacījumus, kas izriet no 
attiecīgajiem koplīgumiem un sociālajām 
un darba tiesībām valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī. Īpašu uzmanību 
pievērš tādām jomām kā darba apstākļi, 
informētība par nodarbinātības 
nosacījumiem, atalgojums, darba laiks, 
veselība un drošība, dzimumu līdztiesība, 
darba ņēmēju brīva pārvietošanās, 
vienlīdzīga attieksme, pakalpojumu 
sniegšana un darba ņēmēju norīkošana, 
trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās 
nosacījumi, aizsardzība nodarbinātības 
pārtraukšanas gadījumā, pagaidu darba 
aģentūru darbs, darbinieku informēšana 
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un uzklausīšana, bērnu darba aizliegšana 
un jauniešu aizsardzība darbā, sociālā 
aizsardzība, sociālā nodrošinājuma 
koordinācija, izglītība un apmācība. 
Administratīvo sodu piemēro arī 
saņēmējiem, kuri neievēro Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvencijas.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Grozījums Nr. 1206
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.b pants
Lai ievērotu SMR 2 un Padomes 
1991. gada 12. decembra Direktīvu 
91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, 
dalībvalstis saimniecību un reģionālā 
līmenī nodrošina lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvumu, kas nepārsniedz 
minētajā direktīvā noteikto 170 kg 
slāpekļa uz hektāru robežu.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Grozījums Nr. 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Lara Wolters, Eleonora Evi

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Maksājumu samazināšana 15. Maksājumu samazināšana

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras 
apjoms pārsniedz 60 000 EUR, 
dalībvalstis samazina šādi:

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, 
dalībvalstis ierobežo līdz 60 000 EUR.

a) vismaz par 25 %, ja summa ir robežās 
no 60 000 līdz 75 000 EUR;
b) vismaz par 50 %, ja summa ir robežās 
no 75 000 līdz 90 000 EUR;
c) vismaz par 75 %, ja summa ir robežās 
no 90 000 līdz 100 000 EUR;
d) par 100 %, ja summa pārsniedz 
100 000 EUR.
2. 2.

Pirms 1. punkta piemērošanas dalībvalstis 
no tiešo maksājumu summas, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, atskaita:

Pirms 1. punkta piemērošanas dalībvalstis 
no tiešo maksājumu summas, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, var 
atskaitīt:

a) lauksaimnieka deklarētās ar 
lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos nodokļus 

a) 50 % no lauksaimnieka 
deklarētajām ar lauksaimniecisku darbību 
saistītajām algām, tostarp ar 
nodarbināšanu saistītajiem nodokļiem un 
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un sociālās iemaksas, un sociālajām iemaksām, un

b) tādam regulāram un neapmaksātam 
darbam atbilstošās izmaksas, kuru 
saistībā ar lauksaimniecisku darbību veic 
attiecīgajā saimniecībā strādājošas 
personas, kas algu nesaņem vai saņem 
mazāku atalgojumu nekā to, kādu parasti 
maksā par sniegtajiem pakalpojumiem, 
bet kas tiek atalgotas ar 
lauksaimnieciskās darījumdarbības 
saimniecisko rezultātu starpniecību.
Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu.

Iepriekš a) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
un saistītu darbību saistītās faktiskās algu 
izmaksas, kādas tās ir valsts vai reģionālā 
līmenī, reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu.

2.a Pirms 1. punkta piemērošanas 
dalībvalstis no tiešo maksājumu summas, 
kura konkrētā kalendārajā gadā 
lauksaimniekam piešķirama saskaņā ar 
šo nodaļu, atskaita summas, kas saņemtas 
saskaņā ar 27. un 28. pantu.

3. 3.

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas galvenokārt 
izlieto ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam un 
pēc tam – citām atsaistīto tiešo maksājumu 
intervencēm.

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas prioritāri izlieto 
ilgtspēju sekmējošajam pārdalošajam 
ienākumu papildatbalstam un pēc tam — 
citām atsaistīto tiešo maksājumu 
intervencēm.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz ELFLA 
atspoguļo KLP stratēģiskā plāna finanšu 
tabulās, un 2023. gadā to var pārskatīt 
saskaņā ar 90. pantu. Uz minēto 
pārvietojumu neattiecas saskaņā ar 
90. pantu noteiktais maksimālais apmērs, 
ko piemēro līdzekļu pārvietojumiem no 
ELGF un ELFLA.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz ELFLA 
atspoguļo KLP stratēģiskā plāna finanšu 
tabulās, un 2024. gadā to var pārskatīt 
saskaņā ar 90. pantu.

3.a Attiecībā uz juridiskām personām vai 
fizisku vai juridisku personu grupām 
dalībvalsts var piemērot 1. punktā minēto 
samazinājumu šādu juridisko personu vai 
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grupu locekļu līmenī, ja šīs valsts tiesību 
aktos ir paredzēts, ka katram dalībniekam 
ir jāuzņemas tiesības un pienākumi, kas ir 
pielīdzināmi to atsevišķo lauksaimnieku 
tiesībām un pienākumiem, kuri ir lauku 
saimniecību vadītāji, jo īpaši attiecībā uz 
ekonomisko, sociālo un fiskālo statusu, ar 
nosacījumu, ka tie ir sekmējuši attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecības struktūru stiprināšanu.

4. Lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
sadali atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka 
saskaņotu pamatu, ko piemērot 1. punktā 
noteiktā maksājumu samazinājuma 
aprēķināšanā.

4. Lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
sadali atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka 
saskaņotu pamatu, ko piemērot 1. punktā 
noteiktā maksājumu samazinājuma 
aprēķināšanā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Grozījums Nr. 1208
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atsaistītos tiešos maksājumus 
dalībvalstis piešķir saskaņā ar šīs iedaļas 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Atsaistītos tiešos maksājumus 
dalībvalstis piešķir aktīviem 
lauksaimniekiem saskaņā ar šīs iedaļas 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Grozījums Nr. 1209
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

Dalībvalstis nosaka platības sliekšņvērtību 
un atsaistītos tiešos maksājumus piešķir 
tikai īsteniem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par ko 
tiek pieprasīti atsaistītie tiešie maksājumi, 
ir lielāka nekā minētā platības 
sliekšņvērtība.

Dalībvalstis var noteikt tiešo maksājumu 
minimālo robežu un tiešos maksājumus 
piešķirt tikai aktīviem lauksaimniekiem, 
kuru summas ir vienādas ar vai lielākas 
par šīm sliekšņvērtībām.

Or. en
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Noteikumu izveide par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā 
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka platības 
sliekšņvērtību, tās cenšas nodrošināt, lai 
atsaistītos tiešos maksājumus īsteniem 
lauksaimniekiem piešķirtu tikai tad, ja:

Kad dalībvalstis nosaka maksājumu 
minimālo robežu, tās cenšas nodrošināt, lai 
saņemtās summas efektīvi palīdzētu 
sasniegt 6. panta 1. punktā izklāstītos 
mērķus, kurus veicina tiešie maksājumi.
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