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14.10.2020 A8-0200/776

Grozījums Nr. 776
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīta kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) nākotnes problemātika, 
mērķi un virzieni pēc 2020. gada. Minētie 
mērķi ietver arī to, ka KLP vairāk 
jāorientējas uz konkrētiem rezultātiem, 
jāveicina lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizēšanās un ilgtspēja, tostarp 
ekonomiskā, sociālā, vidiskā un klimatiskā 
ilgtspēja, un jāpalīdz mazināt ar Savienības 
tiesību aktiem saistīto administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem.

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīta kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) nākotnes problemātika, 
mērķi un virzieni pēc 2020. gada. Minētie 
mērķi ietver arī to, ka KLP vairāk 
jāorientējas uz konkrētiem rezultātiem un 
uz tirgu, jāveicina lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizēšanās un ilgtspēja, tostarp 
ekonomiskā, sociālā, vides un klimata 
ziņā, un jāpalīdz mazināt ar Savienības 
tiesību aktiem saistīto administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem. Būtu arī jāpanāk, ka 
jaunā politika ir atbalsta saņēmējiem 
vienkāršāka un nodrošina viņiem 
taisnīgus ienākumus. Lai ar KLP šos 
mērķus sasniegtu, finansējuma apjomu 
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēmā ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt tādā 
pašā līmenī, kādā tas bija 
2014.-2020. gada periodā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/777

Grozījums Nr. 777
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) KLP joprojām ir ļoti svarīga 
Eiropas Savienības lauku apvidu 
attīstībai, un no tās lielā mērā ir atkarīga 
Savienības iedzīvotāju spēja pašiem sevi 
nodrošināt. Tāpēc ir jācenšas panākt, ka 
lēnāks kļūst process, kura rezultātā 
pakāpeniski notiek atteikšanās no 
lauksaimnieciskās darbības, un tādēļ ir 
jāsaglabā spēcīga, ar atbilstošiem 
resursiem nodrošināta KLP, kas mazinātu 
iedzīvotāju skaita sarukšanu lauku 
apvidos un arī turpmāk attaisnotu 
patērētāju cerības vides, pārtikas 
nekaitīguma un dzīvnieku labturības ziņā. 
Apstākļos, kad cenas ir svārstīgas un 
Savienības robežas aizvien vairāk ir 
atvērtas importam no trešām valstīm, 
Savienības ražotājiem nav viegli reaģēt uz 
jaunām normatīvām prasībām un 
vērienīgākām iecerēm vides jomā, tāpēc 
KLP budžetu ir lietderīgi saglabāt vismaz 
tādā pašā līmenī, kādā tas bija 
2014.-2020. gada periodā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/778

Grozījums Nr. 778
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā nospraustos KLP mērķus un 
nodrošinātu to, ka Savienība pienācīgi 
stājas pretī tās nesenākajiem 
izaicinājumiem, ir lietderīgi izvirzīt 
vispārīgu mērķu kopumu, kas atspoguļotu 
paziņojumā „Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne” doto ievirzi. Turpinājumā 
Savienības līmenī būtu jānosaka konkrētu 
mērķu kopums, un dalībvalstīm tie būtu 
jāpiemēro savos KLP stratēģiskajos plānos. 
Ar šiem konkrētajiem mērķiem, kuri 
nodrošina attīstības ilgtspējīguma dažādo 
dimensiju līdzsvaru un ir saskaņā ar 
ietekmes novērtējumu, KLP vispārīgie 
mērķi būtu jāpārtulko konkrētākās 
prioritātēs, kurās ņemti vērā attiecīgie 
Savienības tiesību akti, jo īpaši klimata. 
enerģētikas un vides jomā.

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā nospraustos KLP mērķus, tomēr 
nosargājot tai raksturīgo kopības aspektu, 
un lai nodrošinātu to, ka Savienība 
pienācīgi stājas pretī saviem jaunākajiem 
izaicinājumiem un pilda savas 
starptautiskās saistības, ir lietderīgi 
izvirzīt vispārīgu mērķu kopumu, kas 
atspoguļotu paziņojumā „Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne” doto ievirzi. 
Turpinājumā Savienības līmenī būtu 
jānosaka konkrētu mērķu kopums, un 
dalībvalstīm tie būtu jāpiemēro savos KLP 
stratēģiskajos plānos. Lai līdzsvarotu 
ilgtspējīgas attīstības dažādās dimensijas, 
tomēr saglabājot taisnīguma un 
vienlīdzības principus, dalībvalstīm būtu 
jāstrādā pie visu konkrēto mērķu 
sasniegšanas. KLP vispārīgie mērķi būtu 
jāiestrādā konkrētākās prioritātēs, kas 
noteiktas, ņemot vērā attiecīgos Savienības 
tiesību aktus, jo īpaši klimata, enerģētikas, 
dzīvnieku labturības un vides jomā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/779

Grozījums Nr. 779
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā „Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, tirgus riski, klimata pārmaiņas 
un to radīto ekstrēmo laikapstākļu 
notikumu pieaugošais biežums un 
intensitāte, kā arī sanitārās un fitosanitārās 
krīzes var radīt cenu nestabilitātes riskus 
un pastiprināt spiedienu uz ienākumiem. 
Tāpēc, lai arī galīgie atbildīgie par savas 
saimniecības stratēģiju ir paši 
lauksaimnieki, būtu jāizveido stabila 
sistēma, kas nodrošina pienācīgu riska 
pārvaldību. Mērķis ir sagādāt dalībvalstīm 
un lauksaimniekiem iespēju izmantot 
Savienības līmeņa platformu, kas iekārtota 
spēju veidošanai riska pārvaldības jomā un 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus finanšu 
instrumentus, kā arī piekļuvi 
apgrozāmajam kapitālam, apmācībai, 
zināšanu pārnesei un konsultāciju 
pakalpojumiem.

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā „Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, tirgus riski, savstarpības 
klauzulu trūkums tirdzniecības nolīgumos 
ar trešām valstīm, klimata pārmaiņas un to 
ietekmē aizvien biežāki un nopietnāki 
ekstrēmu laikapstākļu notikumi, kā arī 
sanitārās un fitosanitārās krīzes var radīt 
cenu nestabilitātes riskus un lielāku 
spiedienu uz ienākumiem. Tāpēc, lai arī 
galīgo atbildību par savu saimniekošanas 
stratēģiju un par savu lauku saimniecību 
noturības uzlabošanu uzņemas paši 
lauksaimnieki, būtu jāizveido stabila 
sistēma, kas nodrošina pienācīgu riska 
pārvaldību. Mērķis ir sagādāt dalībvalstīm 
un lauksaimniekiem iespēju izmantot 
Savienības līmeņa platformu, kas iekārtota 
spēju veidošanai riska pārvaldības jomā un 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus finanšu 
instrumentus, kā arī pieejamu apgrozāmo 
kapitālu, apmācību, zināšanu pārnesi un 
konsultāciju pakalpojumus.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/780

Grozījums Nr. 780
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Labākai vidrūpei un lielākiem 
klimata darbiem Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu tuvināšanas kontekstā ir 
ļoti augsta prioritāte Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nākotnes ainā. Tāpēc KLP struktūrai būtu 
jāatspoguļo izlēmīgāka virzība uz šo mērķu 
sasniegšanu. Saskaņā ar [jauno] 
īstenošanas modeli vidiskās degradācijas 
un klimata pārmaiņu jomā jārīkojas, 
orientējoties uz rezultātu, un LESD 
11. pants tālab būtu jāuzskata par tādu, kas 
uzliek pienākumu sasniegt rezultātu.

(16) Darbībām, ar ko tiek atbalstīta un 
uzlabota vides aizsardzība, bioloģiskā 
daudzveidība un ģenētiskā daudzveidība 
lauksaimniecības sistēmā, kā arī rīcība 
klimata politikas jomā un kas palīdz 
sasniegt ar vidi un klimatu saistītus 
Savienības mērķus, ir ļoti augsta prioritāte 
Savienības lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nākotnes ainā. Tāpēc 
KLP struktūrai būtu jāatspoguļo 
izlēmīgāka virzība uz šo mērķu 
sasniegšanu. Saskaņā ar [jauno] 
īstenošanas modeli pret vides degradāciju 
un klimata pārmaiņām būtu jāvēršas, 
orientējoties uz rezultātu, un LESD 
11. pants tālab būtu jāuzskata par tādu, kas 
uzliek pienākumu sasniegt rezultātu.

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
savienojamības, infrastruktūras un 
pamatpakalpojumu nepietiekamība, kā arī 
jaunatnes aizplūšana, tāpēc ir būtiski 
nostiprināt šo apvidu sociālekonomisko 
vidi saskaņā ar Korkas 2.0. deklarāciju, 
radot darbvietas un nodrošinot paaudžu 
maiņu, iedzīvinot šajos apvidos Komisijas 
iniciatīvu par nodarbinātību un izaugsmi, 
veicinot sociālo iekļaušanu, paaudžu maiņu 
un t. s. viedo ciematu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Kā norādīts 

Daudzi lauku apvidi Savienībā cieš no 
tādām strukturālām problēmām kā 
pievilcīgu darba iespēju trūkums, prasmju 
deficīts un savienojamības, infrastruktūras 
un pamatpakalpojumu nepietiekamība, kā 
arī jaunatnes aizplūšana, tāpēc ir būtiski 
nostiprināt šo apvidu sociālekonomisko 
vidi saskaņā ar Korkas 2.0 deklarāciju, 
radot darbvietas un nodrošinot paaudžu 
maiņu, iedzīvinot šajos apvidos Komisijas 
iniciatīvu par nodarbinātību un izaugsmi, 
veicinot sociālo iekļaušanu, paaudžu 
maiņu, sieviešu plašāku iekļaušanu lauku 
ekonomikā un t. s. viedo ciematu 
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paziņojumā „Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne”, labu izaugsmes un 
nodarbinātības potenciālu lauku apvidiem 
sola pievienotās vērtības veidošanas ķēdes 
tādās laukiem jaunās jaunās jomās kā 
atjaunojamā enerģija, jaunietekmes 
nozare — bioekonomika, aprites 
ekonomika un ekotūrisms. Šajā kontekstā 
finanšu instrumentiem un InvestEU 
garantijas izmantošanai var būt būtiska 
nozīme finansējuma pieejamības 
nodrošināšanā saimniecībām un 
uzņēmumiem un to izaugsmes spējas 
vairošanā. Lauku apvidos potenciāli ir 
iespējams nodarbināt trešo valstu 
valstspiederīgos, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī, un tādējādi veicināt viņu 
sociālo un ekonomisko integrāciju, it 
sevišķi sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju satvarā.

veidošanos visās Eiropas lauku teritorijās. 
Kā norādīts paziņojumā „Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne”, labu izaugsmes 
un nodarbinātības potenciālu lauku 
apvidiem, tomēr saglabājot dabas 
resursus, piedāvā pievienotās vērtības 
veidošanas ķēdes tādās laukiem jaunās 
jomās kā atjaunojamā enerģija, 
jaunietekmes nozare bioekonomika, aprites 
ekonomika un ekotūrisms. Šajā kontekstā 
finanšu instrumentiem un InvestEU 
garantijas izmantošanai var būt izšķiroša 
nozīme, lai nodrošinātu, ka lauku 
saimniecībām un uzņēmumiem ir pieejams 
finansējums, un lai vairotu to izaugsmes 
spēju. Lauku apvidos potenciāli ir 
iespējams nodarbināt trešo valstu 
valstspiederīgos, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī, un tādējādi veicināt viņu 
sociālo un ekonomisko integrāciju, it 
sevišķi sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/781

Grozījums Nr. 781
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 
laikā iespējama piekļuve pietiekamam 
daudzumam nekaitīga un uzturvielām 
bagāta ēdiena. Turklāt tai būtu jāpalīdz 
uzlabot Savienības lauksaimniecības spēja 
reaģēt uz jaunām sabiedrības prasībām 
pārtikas un veselības jomā, arī par 
ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, 
veselīgāku uzturu, pārtikas atkritumiem un 
dzīvnieku labturību. KLP arī turpmāk būtu 
jāveicina tādas produkcijas noiets, kurai 
piemīt konkrētas vērtīgas īpašības, un 
vienlaikus jāpalīdz lauksaimniekiem aktīvi 
pielāgot ražošanu tirgus signāliem un 
patērētāju pieprasījumam.

(17) Ar KLP arī turpmāk būtu 
jārūpējas par uzturdrošību, ar to saprotot, 
ka ir nodrošināts, lai pastāvīgi un 
pietiekamā daudzumā būtu pieejama 
nekaitīga, veselīga un uzturvielām bagāta 
pārtika. Turklāt ar tās palīdzību būtu 
jāpalielina Savienības lauksaimniecības 
spēja reaģēt uz jaunām sabiedrības 
prasībām pārtikas un veselības jomā, arī 
tām, kuras attiecas uz ilgtspējīgu 
lauksaimniecisko ražošanu, veselīgāku 
uzturu, pārtikas izšķērdēšanu un dzīvnieku 
labturību. Ar KLP arī turpmāk būtu 
jāveicina tādas ilgtspējīgas produkcijas 
noiets, kurai piemīt konkrētas vērtīgas 
īpašības, un vienlaikus jāpalīdz 
lauksaimniekiem aktīvi pielāgot ražošanu 
tirgus signāliem un patērētāju 
pieprasījumam.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/782

Grozījums Nr. 782
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ar apņemšanos īstenot Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un 
Parīzes nolīgumu un ņemot vērā 
secinājumus, ko ietver Lauksaimniecības 
zināšanu, zinātnes un tehnoloģijas 
starptautiskais novērtējums attīstības 
jomā, kā arī ieteikumus, kurus sniegusi 
ANO īpašā referente par tiesībām uz 
pārtiku, Savienībai un tās dalībvalstīm 
būtu jāpāriet uz ilgtspējīgu Eiropas 
pārtikas un lauksaimniecības sistēmu. Lai 
šo pāreju īstenotu, uzmanība būtu jāvelta 
tam, ka laukos tiek veicināta dažādota, 
ilgtspējīga un noturīga saimniekošanas 
prakse, kas palīdz aizsargāt un vairot 
dabas resursus, nostiprināt ekosistēmas 
un kas palīdz pielāgoties klimata 
pārmaiņām un tās mazināt, tādēļ 
lopkopību pielāgojot ekoloģiskās 
veiktspējas raksturlielumiem, līdz 
minimumam samazinot atkarību no 
izejvielām, kas nav ilgtspējīgas, tostarp no 
fosilajiem energoresursiem, un 
pakāpeniski palielinot bioloģisko 
daudzveidību un uzlabojot augsnes 
kvalitāti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/783

Grozījums Nr. 783
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Eiropas rīcības plānā „Viena 
veselība”, ar ko iecerēts apkarot mikrobu 
rezistenci, ir norādīts, ka vakcinācija ir 
izmaksu ziņā efektīvs intervences 
pasākums sabiedrības veselības jomā, lai 
cīnītos pret mikrobu rezistenci, un tomēr 
salīdzinājumā ar tradicionālajām 
antibiotikām diagnosticēšana, 
pretmikrobu iedarbības alternatīvas un 
vakcinācija izmaksā dārgāk, tāpēc 
vakcinēto dzīvnieku īpatsvaru palielināt ir 
grūti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Grozījums Nr. 784
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Lai ne vien sasniegtu vides jomā 
noteiktos KLP mērķus, bet arī 
apmierinātu sabiedrības pieprasījumu pēc 
nekaitīgākas pārtikas, būtu jāpanāk, ka 
vairāk tiek izmantoti mēslošanas līdzekļi, 
kuru sastāvā ir ļoti maz smago metālu.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Grozījums Nr. 785
Pascal Canfin
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 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 
veselības, dzīvnieku veselības, augu 

(21) Turpinot darbu, kas iesākts ar 
iepriekšējo, līdz 2020. gadam īstenojamo 
savstarpējās atbilstības sistēmu, jaunā 
nosacījumu sistēma KLP atbalsta 
saņemšanu pilnā apmērā saista ar šā 
atbalsta saņēmēju atbilstību vides, klimata 
pārmaiņu, sabiedrības veselības, dzīvnieku 
veselības, augu veselības un dzīvnieku 
labturības pamatstandartiem. Šajos 
pamatstandartos vienkāršotā veidā 
pārņemtas vairākas tiesību aktos noteiktās 
pārvaldības prasības (TANPP) un laba 
lauksaimniecības un vides stāvokļa 
(LLVS) standarti. Ar minētajiem 
pamatstandartiem būtu labāk jārisina vides 
un klimata jomas problemātika un labāk 
jāņem vērā KLP jaunā vides struktūra, 
tādējādi vērienīgāk rīkojoties vides un 
klimata jomā, kā Komisija to ir pieteikusi 
paziņojumos par pārtikas un 
lauksaimniecības nākotni un par 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS). 
Nosacījumu sistēmas mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, 
panākot to, ka atbalsta saņēmēji labāk 
izprot nepieciešamību ievērot 
pamatstandartus. Būtu arī jānodrošina, ka 
par šādu standartu ievērošanu atbalsta 
saņēmēji saņem atbilstošu kompensāciju. 
Vēl viens mērķis ir padarīt KLP vairāk 
atbilstošu tam, ko gaida sabiedrība, un 
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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.

tālab uzlabot šīs politikas saskaņotību ar 
konkrētiem vides, sabiedrības veselības, 
dzīvnieku veselības, augu veselības un 
dzīvnieku labturības mērķiem. Nosacījumu 
sistēmai būtu organiski jāiekļaujas KLP 
vides struktūrā, kļūstot par pamatscenārija 
elementu tālejošākām saistībām vides un 
klimata jomā, un šī sistēma būtu vispārēji 
jāpiemēro visā Savienībā. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai šādām prasībām 
neatbilstošu lauksaimnieku gadījumā 
saskaņā ar [HzR regulu] tiem būtu 
piemērotas samērīgas, iedarbīgas un 
preventīvas sankcijas.

Or. en


