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14.10.2020 A8-0200/727

Grozījums Nr. 727
Maria Noichl
S&D grupas 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
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu klimata un vides 
mērķu izdevumu sīkāku un precīzāku 
līdzsekošanu, Komisijai būtu jāņem vērā 
ES ilgtspējīgu finanšu taksonomija un 
Savienības klimata marķieru sistēma.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Grozījums Nr. 728
Maria Noichl
S&D grupas 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
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 

(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 
pamatstandartiem, piemērojamiem darba 
un nodarbinātības nosacījumiem, 
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 ļoti svarīgi, ka dalībvalstis īsteno 
attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
darba devēju piekļuve tiešajiem 
maksājumiem ir atkarīga no atbilstības 
piemērojamiem darba un nodarbinātības 
nosacījumiem un/vai darba devēja 
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veselības, dzīvnieku veselības, augu 
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.

saistībām, kas izriet no visiem 
attiecīgajiem koplīgumiem un sociālajām 
un darba tiesībām valsts un Savienības 
līmenī, tostarp saistībā ar informētību par 
nodarbinātības nosacījumiem, atlīdzību, 
darba laiku, veselību un drošību, mājokli, 
dzimumu līdztiesību, darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos, vienlīdzīgu attieksmi, 
darba ņēmēju norīkošanu, trešo valstu 
valstspiederīgo uzturēšanās 
nosacījumiem, pagaidu darba aģentūru 
darbu, sociālo aizsardzību un sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanu 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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14.10.2020 A8-0200/729

Grozījums Nr. 729
Maria Noichl
S&D grupas 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
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Lai nodrošinātu ES ekosistēmu 
izturētspēju un veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, dalībvalstīm vajadzētu ļaut 
piešķirt maksājumus ilgtspējīgai agrovides 
praksei, klimata pārmaiņu mazināšanai 
un pielāgošanās pasākumiem, kā arī 
ģenētisko resursu aizsardzībai un 
uzlabošanai, jo īpaši ar tradicionālām 
audzēšanas metodēm.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/730

Grozījums Nr. 730
Maria Noichl
S&D grupas 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
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55a) LESD 208. pants paredz, ka 
Savienība un dalībvalstis nodrošina, ka 
visās KLP intervencēs tiek ņemti vērā 
attīstības sadarbības mērķi, kā arī tiek 
ievērotas tiesības uz pārtiku un tiesības uz 
attīstību. Dalībvalstīm būtu arī 
jānodrošina, lai KLP stratēģiskie plāni 
pēc iespējas vairāk palīdz savlaikus 
sasniegt Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam un Parīzes nolīgumā 
noteiktos mērķus, kā arī īstenot Eiropas 
zaļā kursa mērķus, Savienības vides un 
klimata apņemšanos un piemērojamos 
tiesību aktus, ko Eiropas Parlaments un 
Padome pieņēmuši, balstoties uz stratēģiju 
"No lauka līdz galdam" un 
Biodaudzveidības stratēģiju.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Grozījums Nr. 731
Maria Noichl
S&D grupas 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
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Ilgtspējīga attīstība

KLP stratēģisko plānu mērķus īsteno 
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu 
un mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot 
vides kvalitāti, kā noteikts LESD 
11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot 
vērā principu "piesārņotājs maksā". 
Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
KLP īpašo mērķu sagatavošanā un 
īstenošanā tiktu veicināta vides 
aizsardzības prasību ievērošana, 
resursefektivitāte, klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās tām, 
bioloģiskā daudzveidība, katastrofu 
izturētspēja, kā arī riska mazināšana un 
novēršana. Intervences plāno un veic 
saskaņā ar attīstības politikas 
saskaņotības principu, kā noteikts LESD 
208. pantā. Šo stratēģisko konsekvenci 
Komisija pārbauda saskaņā ar procedūru, 
kas izklāstīta V sadaļas III nodaļā. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Grozījums Nr. 732
Maria Noichl
S&D grupas 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.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Sociālās nosacītības princips un tvērums

1. Dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos 
plānos ietver nosacītības sistēmu, saskaņā 
ar ko saņēmējiem, kas saņem tiešos 
maksājumus atbilstīgi šīs sadaļas II un 
III nodaļai vai ikgadējo piemaksu 
atbilstīgi 65., 66. un 67. pantam, piemēro 
administratīvu sodu, ja viņi neievēro 
piemērojamos darba un nodarbinātības 
nosacījumus un/vai darba devēja 
saistības, kas izriet no visiem attiecīgajiem 
koplīgumiem un sociālajām un darba 
tiesībām valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī.
2. KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamie 
noteikumi par efektīvu un samērīgu 
administratīvo sodu sistēmu ir saskanīgi 
ar Regulas (ES) [HzR] IV sadaļas 
IV nodaļas prasībām.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Grozījums Nr. 733
Maria Noichl
S&D grupas 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
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants

Maksājumu samazināšana

15. pants

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. Dalībvalstis ierobežo tiešo 
maksājumu summu, kura konkrētā 
kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, 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 
un sociālās iemaksas, un

a) 50 % no lauksaimnieka deklarētās 
ar lauksaimniecisku darbību saistītās algas, 
tostarp ar nodarbināšanu saistītos nodokļus 
un sociālās iemaksas, un
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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 ar to saistīto darbību saistītajām 
faktiskajām algu izmaksām, 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 izmanto 
kā finansējumu 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 Juridiskas personas vai fizisku vai 
juridisku personu grupas gadījumā 
dalībvalstis 1. punktā minēto 
samazināšanu var piemērot minēto 
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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.
3.b Ja dalībvalsts saskaņā ar 26. pantu 
piešķir pārdalošo ienākumu 
papildatbalstu lauksaimniekiem un šajā 
nolūkā izmanto vismaz 12 % no sava 
finansējuma tiešajiem maksājumiem, kas 
noteikts IV pielikumā, tā var nolemt šo 
pantu nepiemērot.

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 A8-0200/734

Grozījums Nr. 734
Maria Noichl
S&D grupas 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
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

94. pants

Procedūras noteikumi
94. pants

Partnerības principi
1. Dalībvalstis savu KLP stratēģisko 
plānu izstrādā, pamatodamās uz 
pārredzamām procedūrām un saskaņā ar 
savu institucionālo un tiesisko regulējumu.

1. Katra dalībvalsts organizē un 
veido vispusīgu partnerību, lai izstrādātu 
savu KLP stratēģisko plānu, pamatodamās 
uz pārredzamām procedūrām un saskaņā ar 
savu institucionālo un tiesisko regulējumu, 
kā arī ņemot vērā KLP stratēģisko plānu 
specifiku attiecībā pret kompetentajām 
reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī 
citiem partneriem.

2. Par KLP stratēģiskā plāna izstrādi 
atbildīgā dalībvalsts struktūra nodrošina, 
lai plāna vidiskās un klimatiskās daļas 
sagatavošanā faktiski iesaistītos vides un 
klimata jomā kompetentās iestādes.

2. Par KLP stratēģiskā plāna izstrādi 
atbildīgā dalībvalsts struktūra nodrošina, 
lai plāna vidiskās un klimatiskās daļas 
sagatavošanā pilnībā iesaistītos vides un 
klimata jomā kompetentās valsts iestādes.

3. 3.

Katra dalībvalsts organizē partnerību ar 
kompetentajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm. Partnerībā iesaista vismaz šādus 
partnerus:

Katra dalībvalsts organizē partnerību ar 
kompetentajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm, kā arī ar citiem partneriem. 
Partnerībā iesaista vismaz šādus partnerus:

a) attiecīgas valsts iestādes; a) attiecīgas reģionālās, vietējās, 
lauku apvidu un citas valsts iestādes;

b) nevalstiskās organizācijas; b) nevalstiskās organizācijas; jo īpaši 
lauksaimniecības nozares pārstāvjus, 
ietverot vietējās rīcības grupas LEADER 
programmu kontekstā;
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c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību un – vajadzības 
gadījumā – struktūras, kas ir atbildīgas par 
sociālās iekļautības veicināšanu, 
pamattiesību ievērošanu, dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu.

c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību un ir saistītas ar 
visiem 5. pantā un 6. panta 1. punktā 
noteiktajiem mērķiem, un ― vajadzības 
gadījumā ― struktūras, kas ir atbildīgas 
par sociālās iekļautības veicināšanu, 
pamattiesību ievērošanu, dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu.

Dalībvalstis iesaista šos partnerus KLP 
stratēģiskā plāna sagatavošanā.

Dalībvalstis pilnībā iesaista šos partnerus 
KLP stratēģiskā plāna sagatavošanā.

3.a Partnerība, kas izveidota saskaņā ar 
1. punktu, darbojas saskaņā ar 
daudzlīmeņu pārvaldības principu un 
augšupēju pieeju. Dalībvalstis iesaista 
3. punktā minētos partnerus KLP 
stratēģisko plānu sagatavošanā, 
īstenošanā un izvērtēšanā.
3.b Partnerības organizēšanu un 
īstenošanu KLP stratēģisko plānu ietvaros 
veic mutandis mutandis saskaņā ar 
Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
Nr. 240/2014.
3.c Komisija ar organizācijām, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī, 
vismaz reizi gadā apspriežas par KLP 
stratēģisko plānu īstenošanu un ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
rezultātiem.

4. Dalībvalstis un Komisija 
sadarbojas, lai efektīvi koordinētu KLP 
stratēģisko plānu īstenošanu, ņemot vērā 
proporcionalitātes un dalītās pārvaldības 
principu.

4. Dalībvalstis un Komisija 
sadarbojas, lai efektīvi koordinētu KLP 
stratēģisko plānu īstenošanu, ņemot vērā 
proporcionalitātes un dalītās pārvaldības 
principu, kā arī iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/735

Grozījums Nr. 735
Maria Noichl
S&D grupas 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
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

107. pants

KLP stratēģiskā plāna grozīšana

107. pants

KLP stratēģiskā plāna grozīšana

1. Dalībvalstis drīkst iesniegt 
Komisijai pieprasījumus grozīt savus KLP 
stratēģiskos plānus.

1. Dalībvalstis drīkst iesniegt 
Komisijai pieprasījumus grozīt savus KLP 
stratēģiskos plānus, attiecīgā gadījumā 
ietverot jebkādus grozījumus reģionālajās 
intervenču programmās pēc vienošanās ar 
reģionālajām vadošajām iestādēm.

2. KLP stratēģisko plānu grozījuma 
pieprasījumus pienācīgi pamato un tajos 
jo īpaši izklāsta plāna izmaiņu paredzamo 
ietekmi uz 6. panta 1. punktā minēto 
konkrēto mērķu sasniegšanu. 
Pieprasījumiem pievieno grozītos plānus 
un attiecīgos atjauninātos pielikumus.

2. KLP stratēģisko plānu grozījumā 
ietver skaidrojumu, izklāstot plāna 
izmaiņu paredzamo ietekmi uz 6. panta 
1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Pieprasījumiem pievieno 
grozītos plānus un attiecīgos atjauninātos 
pielikumus.

3. Komisija novērtē grozījuma 
saskanību šo regulu, noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo regulu, un Regulu 
(ES) [HzR], turklāt Komisija novērtē 
grozījuma faktisko ieguldījumu konkrēto 
mērķu sasniegšanā.

3. Komisija novērtē grozījuma 
saskanību šo regulu, noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo regulu, un Regulu 
(ES) [HzR], turklāt Komisija novērtē 
grozījuma faktisko ieguldījumu konkrēto 
mērķu sasniegšanā.

4. Komisija apstiprina pieprasīto KLP 
stratēģiskā plāna grozījumu ar nosacījumu, 
ka tikusi iesniegta visa vajadzīgā 
informācija un ka Komisija ir 
pārliecinājusies, ka grozītais plāns ir 
saderīgs ar Savienības tiesību 
vispārīgajiem principiem, šajā regulā 

4. Komisija apstiprina pieprasīto KLP 
stratēģiskā plāna grozījumu ar nosacījumu, 
ka tikusi iesniegta visa vajadzīgā 
informācija un ka Komisija ir 
pārliecinājusies, ka grozītais plāns ir 
saderīgs ar Savienības tiesību 
vispārīgajiem principiem, šajā regulā 
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noteiktajām prasībām, saskaņā ar šo regulu 
pieņemtajiem noteikumiem un Regulu 
(ES) [HzR].

noteiktajām prasībām, saskaņā ar šo regulu 
pieņemtajiem noteikumiem un Regulu 
(ES) [HzR].

5. Komisija var paust apsvērumus 
30 darba dienu laikā no KLP stratēģiskā 
plāna grozījuma pieprasījuma iesniegšanas. 
Dalībvalsts sniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju.

5. Komisija var paust apsvērumus 
30 darba dienu laikā no KLP stratēģiskā 
plāna grozījuma pieprasījuma iesniegšanas. 
Dalībvalsts sniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju.

6. KLP stratēģiskā plāna grozījuma 
pieprasījumu apstiprina ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc tam, kad to iesniegusi 
dalībvalsts, ar nosacījumu, ka visi 
Komisijas paustie apsvērumi tikuši 
pienācīgi ņemti vērā.

6. KLP stratēģiskā plāna grozījuma 
pieprasījumu apstiprina ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc tam, kad to iesniegusi 
dalībvalsts, ar nosacījumu, ka visi 
Komisijas paustie apsvērumi tikuši 
pienācīgi ņemti vērā.

7. KLP stratēģiskā plāna grozījuma 
pieprasījumu drīkst iesniegt ne biežāk kā 
reizi kalendārajā gadā, ja vien Komisija 
saskaņā ar 109. pantu nav noteikusi 
izņēmumus.

7. KLP stratēģiskā plāna grozījuma 
pieprasījumu drīkst iesniegt ne biežāk kā 
reizi kalendārajā gadā, ja vien šajā regulā 
nav noteikti izņēmumi un ja vien Komisija 
saskaņā ar 109. pantu nav noteikusi 
izņēmumus.

8. Katru KLP stratēģiskā plāna 
grozījumu apstiprina ar Komisijas 
īstenošanas lēmumu, nepiemērojot 
139. pantā minēto komitejas procedūru.

8. Katru KLP stratēģiskā plāna 
grozījumu apstiprina ar Komisijas 
īstenošanas lēmumu, nepiemērojot 
139. pantā minēto komitejas procedūru. 
Par to pienācīgi informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

9. Neskarot 80. pantu, KLP 
stratēģisko plānu grozījumu juridiskas 
sekas stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos 
apstiprinājusi Komisija.

9. Neskarot 80. pantu, KLP 
stratēģisko plānu grozījumu juridiskas 
sekas stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos 
apstiprinājusi Komisija un tie ir publicēti.

10. Pareizrakstības vai redakcionāli 
labojumi vai acīmredzamu kļūdu labojumi, 
kuri neietekmē rīcībpolitikas un intervenču 
īstenošanu, nav uzskatāmi par 
grozījumiem, kam nepieciešamas 
grozījuma pieprasījums. Dalībvalstis 
informē Komisiju par šādiem labojumiem.

10. Pareizrakstības vai redakcionāli 
labojumi vai acīmredzamu kļūdu labojumi, 
kuri neietekmē rīcībpolitikas un intervenču 
īstenošanu, nav uzskatāmi par 
grozījumiem, kam nepieciešamas 
grozījuma pieprasījums. Dalībvalstis 
informē Komisiju par šādiem labojumiem.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/736

Grozījums Nr. 736
Maria Noichl
S&D grupas 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
110. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110. pants

Vadošā iestāde

110. pants

Vadošā iestāde

1. 1.

Dalībvalstis KLP stratēģiskajiem plāniem 
izraugās vadošo iestādi.

Dalībvalstis KLP stratēģiskajiem plāniem 
izraugās vadošo iestādi.

Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgās 
pārvaldības un kontroles sistēmas izveidē 
panāktu skaidru funkciju sadali un 
nošķīrumu starp vadošo iestādi un citām 
struktūrām. Dalībvalstis ir atbildīgas par to, 
lai sistēma darbotos efektīvi visā KLP 
stratēģiskā plāna darbības laikā.

Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgās 
pārvaldības un kontroles sistēmas izveidē 
panāktu skaidru funkciju sadali un 
nošķīrumu starp vadošo iestādi un citām 
struktūrām. Dalībvalstis ir atbildīgas par to, 
lai sistēma darbotos efektīvi visā KLP 
stratēģiskā plāna darbības laikā.

1.a Dalībvalstis var arī izveidot reģionālās 
vadošās iestādes, lai īstenotu un 
pārvaldītu ELFLA finansētās intervences 
savu valsts stratēģisko plānu ietvaros, ja 
šādām intervencēm ir reģionāls tvērums. 
Šādā gadījumā valsts vadošā iestāde ieceļ 
valsts ELFLA koordinācijas struktūru, 
kuras uzdevums ir nodrošināt Savienības 
noteikumu vienotu piemērošanu, 
nodrošinot atbilstību valsts līmenī 
noteiktā stratēģiskā plāna elementiem 
saskaņā ar 93. panta otro daļu.

2. Vadošā iestāde ir atbildīga par KLP 
stratēģiskā plāna lietderīgu, efektīvu un 

2. Vadošā iestāde ir atbildīga par KLP 
stratēģiskā plāna lietderīgu, efektīvu un 
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pareizu pārvaldību. Tā jo īpaši gādā par to, pareizu pārvaldību, kā arī attiecīgā 
gadījumā un kopā ar reģionālajām 
vadošajām iestādēm par reģionālajām 
intervenču programmām. Tās jo īpaši 
gādā par to,

a) lai tiktu nodrošināta piemērota 
droša elektroniskā sistēma, ar kuru reģistrē, 
saglabā, pārvalda un paziņo uzraudzībai un 
novērtēšanai vajadzīgo statistiku par plānu 
un tā īstenošanu, un jo īpaši informāciju, 
kas vajadzīga, lai uzraudzītu virzību uz 
noteiktajiem mērķu un mērķrādītāju 
izpildi;

a) lai tiktu nodrošināta piemērota 
droša elektroniskā sistēma, ar kuru reģistrē, 
saglabā, pārvalda un paziņo uzraudzībai un 
novērtēšanai vajadzīgo statistiku par plānu 
un tā īstenošanu, un jo īpaši informāciju, 
kas vajadzīga, lai uzraudzītu virzību uz 
noteiktajiem mērķu un mērķrādītāju 
izpildi;

b) lai intervenču īstenošanā iesaistītie 
atbalsta saņēmēji un citas struktūras:

b) lai intervenču īstenošanā iesaistītie 
atbalsta saņēmēji un citas struktūras:

i) tiktu informētas par saviem 
pienākumiem, ko uzliek piešķirtais 
atbalsts, un uztur vai nu atsevišķu 
grāmatvedības uzskaites sistēmu, vai 
norāda piemērotu grāmatvedības kodu 
visiem darījumiem, kas saistīti ar attiecīgo 
darbību;

i) tiktu informētas par saviem 
pienākumiem, ko uzliek piešķirtais 
atbalsts, un uztur vai nu atsevišķu 
grāmatvedības uzskaites sistēmu, vai 
norāda piemērotu grāmatvedības kodu 
visiem darījumiem, kas saistīti ar attiecīgo 
darbību;

ii) apzinās prasības, kas saistītas ar 
datu sniegšanu vadošajai iestādei un 
iznākumu un rezultātu reģistrēšanu;

ii) apzinās prasības, kas saistītas ar 
datu sniegšanu vadošajai iestādei un 
iznākumu un rezultātu reģistrēšanu;

c) lai attiecīgajiem atbalsta 
saņēmējiem tiktu nodrošināts (attiecīgā 
gadījumā izmantojot elektroniskus 
līdzekļus) saraksts, kurā izklāstītas tiesību 
aktos noteiktās pārvaldības prasības un 
laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
minimālie standarti, kas noteikti saskaņā ar 
III sadaļas I nodaļas 2. iedaļu un kas 
jāpiemēro saimniecības līmenī, kā arī 
skaidra un precīza informāciju par šīm 
prasībām un standartiem;

c) lai attiecīgajiem atbalsta 
saņēmējiem tiktu nodrošināts (attiecīgā 
gadījumā izmantojot elektroniskus 
līdzekļus) saraksts, kurā izklāstītas tiesību 
aktos noteiktās pārvaldības prasības un 
laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
minimālie standarti, kas noteikti saskaņā ar 
III sadaļas I nodaļas 2. iedaļu un kas 
jāpiemēro saimniecības līmenī, kā arī 
skaidra un precīza informāciju par šīm 
prasībām un standartiem;

d) lai ex ante izvērtējums, kas minēts 
125. pantā, atbilstu izvērtēšanas un 
uzraudzības sistēmai un tiktu akceptēts un 
iesniegts Komisijai;

d) lai ex ante izvērtējums, kas minēts 
125. pantā, atbilstu izvērtēšanas un 
uzraudzības sistēmai un tiktu akceptēts un 
iesniegts Komisijai;

e) lai tiktu izstrādāts 126. pantā 
minētais izvērtēšanas plāns un lai minētajā 
pantā norādītā ex post izvērtēšana tiktu 
veikta šajā regulā noteiktajos termiņos, 
nodrošinot to, lai šādi novērtējumi atbilstu 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmai un 

e) lai tiktu izstrādāts 126. pantā 
minētais izvērtēšanas plāns un lai minētajā 
pantā norādītā ex post izvērtēšana tiktu 
veikta šajā regulā noteiktajos termiņos, 
nodrošinot to, lai šādi novērtējumi atbilstu 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmai un 
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tiktu iesniegti 111. pantā minētajai 
uzraudzības komitejai un Komisijai;

tiktu iesniegti 111. pantā minētajai 
uzraudzības komitejai un Komisijai;

f) lai uzraudzības komiteja tiktu 
nodrošināta ar informāciju un 
dokumentiem, kas vajadzīgi, lai uzraudzītu 
KLP stratēģiskā plāna īstenošanu, ņemot 
vērā tā konkrētos mērķus un prioritātes;

f) lai uzraudzības komiteja tiktu 
nodrošināta ar informāciju un 
dokumentiem, kas vajadzīgi, lai uzraudzītu 
KLP stratēģiskā plāna īstenošanu, ņemot 
vērā tā konkrētos mērķus un prioritātes;

g) lai gada veikuma ziņojums, tai 
skaitā apkopotās uzraudzības tabulas, tiktu 
sagatavotas un pēc apspriešanās ar 
uzraudzības komiteju nosūtītas Komisijai;

g) lai uzraudzības veikuma ziņojums, 
tai skaitā apkopotās uzraudzības tabulas, 
tiktu sagatavotas un pēc apspriešanās ar 
uzraudzības komiteju nosūtītas Komisijai;

h) lai, ņemot vērā Komisijas 
apsvērumus par gada veikuma ziņojumu, 
tiktu veikti attiecīgie pēcpasākumi;

h) lai, ņemot vērā Komisijas 
apsvērumus par veikuma ziņojumu, tiktu 
veikti attiecīgie pēcpasākumi;

i) lai maksājumu aģentūra pirms 
maksājumu apstiprināšanas saņemtu visu 
vajadzīgo informāciju, jo īpaši par 
procedūrām un kontrolēm, kas veiktas 
attiecībā uz finansēšanai izraudzītajām 
intervencēm;

i) lai maksājumu aģentūra pirms 
maksājumu apstiprināšanas saņemtu visu 
vajadzīgo informāciju, jo īpaši par 
procedūrām un kontrolēm, kas veiktas 
attiecībā uz finansēšanai izraudzītajām 
intervencēm;

j) lai saņēmēji, kuriem atbalsts sniegts 
saskaņā ar tādām ELGLA finansētajām 
intervencēm, kas nav platībbāzētās un 
dzīvniekbāzētās intervences, norādītu, ka 
saņēmuši finansiālo atbalstu, tai skaitā 
pareizā veidā izmantojot Savienības 
emblēmu saskaņā ar noteikumiem, ko 
Komisija paredzējusi atbilstīgi 5. punktam;

j) lai saņēmēji, kuriem atbalsts sniegts 
saskaņā ar tādām ELGLA finansētajām 
intervencēm, kas nav platībbāzētās un 
dzīvniekbāzētās intervences, norādītu, ka 
saņēmuši finansiālo atbalstu, tai skaitā 
pareizā veidā izmantojot Savienības 
emblēmu saskaņā ar noteikumiem, ko 
Komisija paredzējusi atbilstīgi 5. punktam;

k) lai KLP stratēģiskajam plānam tiktu 
nodrošināta publicitāte (arī ar KLP valsts 
tīkla palīdzību), informējot iespējamos 
atbalsta saņēmējus, profesionālās 
organizācijas, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, struktūras, kas iesaistītas vīriešu 
un sieviešu vienlīdzības veicināšanā, un 
attiecīgās nevalstiskās organizācijas, 
tostarp vides organizācijas, par iespējām, 
ko sniedz KLP stratēģiskais plāns, un 
noteikumiem par piekļuvi KLP stratēģiskā 
plāna finansējumam, kā arī informējot 
atbalsta saņēmējus un plašu sabiedrību par 
to, ka Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai tiek sniegts KLP 
stratēģiskā plāna ietvaros.

k) lai KLP stratēģiskajam plānam tiktu 
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partnerus, struktūras, kas iesaistītas vīriešu 
un sieviešu vienlīdzības veicināšanā, un 
attiecīgās nevalstiskās organizācijas, 
tostarp vides organizācijas, par iespējām, 
ko sniedz KLP stratēģiskais plāns, un 
noteikumiem par piekļuvi KLP stratēģiskā 
plāna finansējumam, kā arī informējot 
atbalsta saņēmējus un plašu sabiedrību par 
to, ka Savienības atbalsts lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai tiek sniegts KLP 
stratēģiskā plāna ietvaros.

3. Lai pārvaldītu un īstenotu KLP 
stratēģiskā plāna intervences, dalībvalsts 
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vai vadošā iestāde var izraudzīties vienu 
vai vairākas starpniekstruktūras, tostarp 
vietējās iestādes, reģionālās attīstības 
struktūras vai nevalstiskās organizācijas.

vai vadošā iestāde, vai attiecīgā gadījuma 
reģionālās vadošās iestādes var 
izraudzīties vienu vai vairākas 
starpniekstruktūras, tostarp vietējās 
iestādes, reģionālās attīstības struktūras vai 
nevalstiskās organizācijas.

4. Kad daļa uzdevumu ir deleģēta citai 
struktūrai, vadošā iestāde uzņemas visu 
atbildību par attiecīgo uzdevumu 
pārvaldības un īstenošanas efektivitāti un 
pareizību. Vadošā iestāde nodrošina 
attiecīgu noteikumu ieviešanu, lai cita 
struktūra varētu iegūt visus minēto 
uzdevumu izpildei vajadzīgos datus un 
informāciju.

4. Kad daļa uzdevumu ir deleģēta citai 
struktūrai, vadošā iestāde uzņemas visu 
atbildību par attiecīgo uzdevumu 
pārvaldības un īstenošanas efektivitāti un 
pareizību. Vadošā iestāde nodrošina 
attiecīgu noteikumu ieviešanu, lai cita 
struktūra varētu iegūt visus minēto 
uzdevumu izpildei vajadzīgos datus un 
informāciju.

5. 5.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus, ar kuriem 2. punkta j) un 
k) apakšpunktā minēto informācijas, 
publicitātes un atpazīstamības prasību 
īstenošanai paredz sīki izstrādātus 
noteikumus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 138. pantu nolūkā 
papildināt šo regulu ar sīki izstrādātiem 
noteikumiem par 2. punkta j) un 
k) apakšpunktā minēto informācijas, 
publicitātes un atpazīstamības prasību 
piemērošanu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 139. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.
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