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Grozījums Nr. 826
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
60. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants Intervences veidi 60. pants Intervences veidi

1. Attiecībā uz 59. panta a)–g) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

1. Attiecībā uz 59. panta a)–g) punktā 
nospraustajiem mērķiem dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas divus vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem:

a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos; pētniecība un 
eksperimentālā ražošana un cita veida 
rīcība, tostarp šādās jomās:

a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos; pētniecība un 
eksperimentālā ražošana un cita veida 
rīcība, tostarp šādās jomās:

i) augsnes saglabāšana, tostarp 
augsnes oglekļa krājumu vairošana,

i) augsnes saglabāšana un augsnes 
auglības un struktūras atjaunošana, 
tostarp augsnes oglekļa krājumu vairošana 
un piesārņotāju samazināšana 
mēslošanas līdzekļos,

ii) ūdens resursu izmantošanas un 
apsaimniekošanas, tostarp ūdens 
ekonomijas un nosusināšanas uzlabošana,

ii) ūdens resursu izmantošanas un 
apsaimniekošanas, tostarp ūdens 
ekonomijas un nosusināšanas uzlabošana,

iii) nelabvēlīgu klimatisko apstākļu 
nodarīta kaitējuma novēršana un 
mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem 
piemērotu šķirņu un apsaimniekošanas 
prakšu izmantošanas veicināšana,

iii) nelabvēlīgu klimatisko apstākļu 
nodarīta kaitējuma novēršana un 
mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem 
piemērotu šķirņu un apsaimniekošanas 
prakšu izmantošanas veicināšana,

iv) energotaupības un 
energoefektivitātes palielināšana,

iv) energotaupības un 
energoefektivitātes palielināšana,

v) ekoiepakojums, v) atkritumu samazināšana, mazinot 
iepakojuma apjomu un lietojot 
ekoiepakojumu,

vi) dzīvnieku veselība un labturība, vi) dzīvnieku veselība un labturība, 
tostarp tropisku un zoonozes slimību 
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ilgtspējīga pārvaldīšana un profilakse,

vii) atkritumu daudzuma samazināšana 
un labāka blakusproduktu un atkritumu 
izmantošana un pārvaldīšana,

vii) emisiju radīšanas un atkritumu 
daudzuma samazināšana un labāka 
blakusproduktu un atkritumu izmantošana 
un pārvaldīšana,

viii) kultūru pretkaitēkļu noturības 
uzlabošana,

viii) kultūru noturības pret kaitēkļiem 
uzlabošana, veicinot integrētu augu 
aizsardzību, tostarp atbilstīgu 
apsaimniekošanas un audzēšanas praksi,

ix) pesticīdu lietošanas radīto risku un 
ietekmējuma samazināšana,

ix) pesticīdu lietošanas nozīmīga 
samazināšana,

ixa) dzīvnieku izturētspējas pret 
slimībām uzlabošana un antiobiotiku 
lietošanas samazināšana,

xi) bioloģiskajai daudzveidībai 
labvēlīgu dzīvotņu veidošana un 
uzturēšana;

xi) bioloģiskajai daudzveidībai 
labvēlīgu dzīvotņu veidošana un 
uzturēšana;

b) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu;

b) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ražošanas kvalitāti, bioloģisko 
daudzveidību un vidi, klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, kā arī kaitēkļu un dzīvnieku 
slimību apkarošanu;

c) apmācība, tostarp padomdošana un 
paraugprakses apmaiņa;

c) apmācība, tostarp padomdošana un 
paraugprakses apmaiņa, īpaši attiecībā uz 
bioloģisko lauksaimniecību, 
permakultūras kursiem un oglekļa 
rādītāju uzlabojošu praksi;

d) bioloģiskā ražošana; d) bioloģiskā ražošana;

e) šīs regulas 40. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas transportēšanas un 
uzglabāšanas ilgtspēju un efektivitāti 
palielinoša rīcība;

e) šīs regulas 40. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas transportēšanas un 
uzglabāšanas ilgtspēju un efektivitāti 
palielinoša rīcība;

f) noieta veicināšana, saziņa un 
tirgvedība, tostarp rīcība un aktivitātes, 
kuru konkrētais mērķis ir palielināt 
patērētāju informētību par Savienības 
kvalitātes shēmām un veselīga uztura 
nozīmi, kā arī dažādot tirgus;
g) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

g) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;
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h) izsekojamības un sertifikācijas 
sistēmu īstenošana, jo īpaši attiecībā uz 
galapatērētājiem pārdoto produktu 
kvalitātes uzraudzību.

h) izsekojamības un sertifikācijas 
sistēmu īstenošana, jo īpaši attiecībā uz 
galapatērētājiem pārdoto produktu 
kvalitātes uzraudzību.

2. Attiecībā uz 59. panta h) punkta 
mērķi dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā 
plānā izvēlas vienu vai vairākus no šādiem 
intervences veidiem:

2. Attiecībā uz 59. panta h) punkta 
mērķi dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā 
plānā izvēlas vienu vai vairākus no šādiem 
intervences veidiem:

a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas;

a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas;

b) tirgū laisto apjomu pārvaldības 
efektivitāti uzlabojošas investīcijas 
materiālos un nemateriālos aktīvos;

b) tirgū laisto apjomu pārvaldības 
efektivitāti uzlabojošas investīcijas 
materiālos un nemateriālos aktīvos;

c) ražotāju organizācijas vai tās biedru 
saražotās produkcijas kopīga uzglabāšana;

c) ražotāju organizācijas vai tās biedru 
saražotās produkcijas kopīga uzglabāšana;

d) vajadzības gadījumā augļu dārzu 
vēlreizēja apstādīšana pēc tam, kad tie pēc 
dalībvalsts kompetentās iestādes rīkojuma 
obligātā kārtā tikuši izarti veselības vai 
fitosanitāru apsvērumu dēļ, vai tālab, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām;

d) vajadzības gadījumā augļu vai olīvu 
dārzu vēlreizēja apstādīšana pēc tam, kad 
tie pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
rīkojuma obligātā kārtā tikuši izarti 
veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ 
vai tālab, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām;

e) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem;

e) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem;

f) priekšlaicīga ražas novākšana, 
proti, tādu negatavu, netirgojamu produktu 
ražas pilnīga novākšana noteiktā zonā, kuri 
pirms priekšlaicīgās novākšanas nav bijuši 
bojāti ne klimatisku apstākļu dēļ, ne 
slimības dēļ, ne kaut kā citādi;

f) priekšlaicīga ražas novākšana, 
proti, tādu negatavu, netirgojamu produktu 
ražas pilnīga novākšana noteiktā zonā, kuri 
pirms priekšlaicīgās novākšanas nav bijuši 
bojāti ne klimatisku apstākļu dēļ, ne 
slimības dēļ, ne kaut kā citādi;

g) ražas nenovākšana, proti, kārtējā 
ražošanas cikla izbeigšana attiecīgajā zonā, 
kad produkts ir labi attīstījies un ir labā, 
tirdzniecībai atbilstīgā kvalitātē, izņemot 
tad, ja produkciju iznīcina klimatiskie 
apstākļi vai slimība;

g) ražas nenovākšana, proti, kārtējā 
ražošanas cikla izbeigšana attiecīgajā zonā, 
kad produkts ir labi attīstījies un ir labā, 
tirdzniecībai atbilstīgā kvalitātē, izņemot 
tad, ja produkciju iznīcina klimatiskie 
apstākļi vai slimība;

h) ražas un ražošanas apdrošināšana, 
kas palīdz aizsargāt ražotāju ienākumus 
gadījumos, kad tie cieš zaudējumus sakarā 
ar dabas katastrofām, nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, slimībām vai 
kaitēkļu invāziju, un vienlaikus gādāšana 

h) ražas un ražošanas apdrošināšana, 
kas palīdz aizsargāt ražotāju ienākumus 
gadījumos, kad tie cieš zaudējumus sakarā 
ar dabas katastrofām, nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, slimībām vai 
kaitīgo organismu invāziju, un vienlaikus 
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par to, lai saņēmēji veiktu vajadzīgos riska 
novēršanas pasākumus.

gādāšana par to, lai visi saņēmēji veiktu 
vajadzīgos riska novēršanas pasākumus. 
Apdrošināšanu sedz vienīgi tad, ja ražotāji 
aktīvi veic pasākumus savu risku 
mazināšanai.

3. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos izvēlas, kurās nozarēs 
īstenot šajā pantā noteikto veidu intervenci. 
Attiecībā uz katru nozari tās izraugās vienu 
vai vairākus no 59. pantā nospraustajiem 
mērķiem un no šā panta 1. un 2. punkta 
piedāvājuma izvēlas vienu vai vairākus 
intervences veidus. Katram intervences 
veidam dalībvalstis nosaka atbilstošas 
intervences. Dalībvalstis pamato, kāpēc tās 
izvēlējušās konkrētas nozares, mērķus, 
intervences veidus un intervences.

3. Dalībvalstis savos KLP 
stratēģiskajos plānos izvēlas, kurās nozarēs 
īstenot šajā pantā noteikto veidu intervenci. 
Attiecībā uz katru nozari tās izraugās vienu 
vai vairākus no 59. pantā nospraustajiem 
mērķiem un no šā panta 1. un 2. punkta 
piedāvājuma izvēlas vienu vai vairākus 
intervences veidus. Katram intervences 
veidam dalībvalstis nosaka atbilstošas 
intervences. Dalībvalstis pamato, kāpēc tās 
izvēlējušās konkrētas nozares, mērķus, 
intervences veidus un intervences.

Or. en



AM\1215870LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/827

Grozījums Nr. 827
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
64. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64. pants Lauku attīstības intervences 64. pants Lauku attīstības intervences

Šajā nodaļā paredzētās intervences aptver 
šādas jomas:

Šajā nodaļā paredzētās intervences aptver 
šādas jomas:

a) vidiskās, klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības;

a) vidiskās, klimatiskās un citas 
pārvaldības saistības, kas ir labvēlīgas 
videi;

b) dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi;

b) dabiskie vai citi platībatkarīgie 
ierobežojumi;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

c) platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet 
no noteiktām obligātajām prasībām;

d) investīcijas; d) investīcijas;

e) gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana;

e) gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana un ilgtspējīgas darījumdarbības 
attīstīšana;

f) riska pārvaldības instrumenti; f) riska pārvaldības instrumenti;

g) sadarbība; g) sadarbība;

h) zināšanu apmaiņa un informēšana. h) zināšanu apmaiņa un informēšana.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Grozījums Nr. 828
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
67. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

67. pants Platībatkarīgie traucēkļi, kas 
izriet no noteiktām obligātajām prasībām

67. pants Platībatkarīgie traucēkļi, kas 
izriet no noteiktām obligātajām prasībām

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis var piešķirt maksājumus par 
platībatkarīgiem traucēkļiem, kuri ir 
Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK vai 
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas 
rezultāts, 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 konkrētos mērķus, 
dalībvalstis var piešķirt maksājumus par 
platībatkarīgiem traucēkļiem, kuri ir 
Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK vai 
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas 
rezultāts, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

2. Šos maksājumus var piešķirt 
lauksaimniekiem, meža tiesiskajiem 
valdītājiem un citiem zemes 
apsaimniekotājiem attiecībā uz platībām, 
kurās ir 1. punktā minētie platībatkarīgie 
traucēkļi.

2. Šos maksājumus var piešķirt 
lauksaimniekiem, lauksaimnieku grupām, 
meža tiesiskajiem valdītājiem un meža 
tiesisko valdītāju grupām. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos tos var piešķirt arī 
citiem zemes apsaimniekotājiem attiecībā 
uz platībām, kurās ir 1. punktā minētie 
platībatkarīgie traucēkļi.

3. Kad dalībvalstis nosaka, kurās 
platībās ir traucēkļi, tās drīkst ietvert šādas 
platības:

3. Kad dalībvalstis nosaka, kurās 
platībās ir traucēkļi, tās drīkst ietvert šādas 
platības:

a) Natura 2000 lauksaimniecības un 
meža teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK;

a) Natura 2000 lauksaimniecības un 
meža teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK un 
Direktīvu 2009/147/EK;

b) citas norobežotas dabas 
aizsardzības teritorijas, kuru vidiskie 
ierobežojumi, kas palīdz īstenot Direktīvas 
92/43/EEK 10. pantu, attiecas uz 

b) citas norobežotas dabas 
aizsardzības teritorijas, kuru vidiskie 
ierobežojumi, kas palīdz īstenot Direktīvas 
92/43/EEK 10. pantu, attiecas uz 
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lauksaimniecību vai uz mežiem, bet ar 
noteikumu, ka šādas platības neaizņem 
vairāk kā 5 % no Natura 2000 teritorijām, 
kuras ietilpst katra KLP stratēģiskā plāna 
teritoriālajā darbības jomā;

lauksaimniecību vai uz mežiem, bet ar 
noteikumu, ka šādas platības neaizņem 
vairāk kā 5 % no Natura 2000 teritorijām, 
kuras ietilpst katra KLP stratēģiskā plāna 
teritoriālajā darbības jomā;

c) lauksaimniecības platības, kas 
iekļautas saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK 
izstrādātajos upes baseinu 
apsaimniekošanas plānos.

c) lauksaimniecības platības, kas 
iekļautas saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK 
izstrādātajos upes baseinu 
apsaimniekošanas plānos.

ca) teritorijas ar augstu dabas vērtību, 
kuras neietilpst a), b) un c) apakšpunktā 
minētajās teritorijās;

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

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

5. Šā panta 4. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus aprēķina:

5. Šā panta 4. punktā minētās papildu 
izmaksas un negūtos ienākumus aprēķina:

a) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 92/43/EEK un 
Direktīvas 2009/147/EK) samērīgi ar 
traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgos laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu;

a) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 92/43/EEK un 
Direktīvas 2009/147/EK) samērīgi ar 
traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgos laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu;

b) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 2000/60/EK) samērīgi 
ar traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības, izņemot 
III pielikumā minēto SMR2, un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

b) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 2000/60/EK) samērīgi 
ar traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības, izņemot 
III pielikumā minēto SMR1, un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

6. Maksājumus piešķir reizi gadā par 6. Maksājumus piešķir reizi gadā par 
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hektāru. hektāru.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Grozījums Nr. 829
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
69. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka šajā 
pantā minētās intervences tiek sadalītas 
tā, lai veicinātu dzimumu līdztiesības 
panākšanu lauku apvidos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Grozījums Nr. 830
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
71. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. pants Sadarbība 71. pants 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 
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.

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 tādas sadarbības formas, kura 
ietver vismaz divus subjektus un palīdz 
sasniegt 6. pantā nosauktos konkrētos 
mērķus.

3. Šā veida intervencē dalībvalstis var 
segt ar jebkādiem sadarbības aspektiem 
saistītās izmaksas.

3. Šā veida intervencē dalībvalstis var 
segt ar jebkādiem sadarbības aspektiem 
saistītās izmaksas.

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 

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 
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intervencēm un valsts vai Savienības 
atbalsta instrumentiem.

intervencēm un valsts vai Savienības 
atbalsta instrumentiem.

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, 
atbalstu dalībvalstis drīkst piešķirt tikai 
tiem lauksaimniekiem, kuri ir sasnieguši 
valsts tiesību aktos noteikto pensionēšanās 
vecumu.

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. 
Dalībvalstis neatbalsta intervences ar 
negatīvu ietekmi uz vidi.
8.a LEADER iniciatīva, kas saukta 
par sabiedrības virzītu vietējo attīstību, kā 
izklāstīts 1. punktā, nodrošina lauku 
saimniecību un/vai mežsaimniecības 
uzņēmumu aktīvu un būtisku iesaisti.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Grozījums Nr. 831
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Izvēloties darbības, vadošās iestādes 
nodrošina, ka plānotie intervences 
pasākumi ir noturīgi klimata, vides un 
bioloģiskās daudzveidības ziņā.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Grozījums Nr. 832
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
92. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92. pants Vērienīgāki vidiskie un 
klimatiskie mērķi

92. pants Vērienīgāki vidiskie, 
klimatiskie un ar dzīvnieku labturību 
saistītie mērķi

1. Ar KLP stratēģiskajiem plāniem un 
jo īpaši ar 97. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem intervences 
stratēģijas elementiem dalībvalstis cenšas 
dod tādu kopējo ieguldījumu 6. panta 
1. punkta d), e) un f) apakšpunktā nosaukto 
konkrēto vidisko un klimatisko mērķu 
sasniegšanā, kas ir lielāks par 2014.–
2020. gada laikposmā doto kopējo 
ieguldījumu Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
110. panta 2. punkta pirmās daļas b) punkta 
mērķa sasniegšanā ar ELGF un ELFLA 
atbalsta palīdzību.

1. Ar KLP stratēģiskajiem plāniem un 
jo īpaši ar 97. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem intervences 
stratēģijas elementiem dalībvalstis dod 
tādu kopējo ieguldījumu 6. panta 1. punkta 
d), e), f) un i) apakšpunktā nosaukto 
konkrēto visu vidisko, klimatisko un ar 
dzīvnieku labturību saistīto mērķu 
sasniegšanā, kas ir lielāks par 2014.–
2020. gada laikposmā doto kopējo 
ieguldījumu Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
110. panta 2. punkta pirmās daļas b) punkta 
mērķa sasniegšanā ar ELGF un ELFLA 
atbalsta palīdzību.

1.a KLP stratēģiskajos plānos 
paredzētie maksājumi pārejai uz 
bioloģisko lauksaimniecību un tās 
uzturēšanu saskaņā ar 28. un 65. pantu 
pārsniedz kopējos lauku attīstības 
maksājumus, kas līdz 2021. gadam 
saskaņā ar lauku attīstības programmu ir 
piešķirti bioloģiskajiem lauksaimniekiem 
un ko aprēķina kā gada vidējo rādītāju, 
izmantojot salīdzināmās cenas.

2. Pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, KLP stratēģiskajos plānos 
dalībvalstis izskaidro, kādā veidā tās 
gatavojas sasniegt 1. punktā minēto lielāko 

2. Pamatojoties uz jaunāko un 
uzticamāko informāciju, KLP 
stratēģiskajos plānos dalībvalstis izskaidro, 
kādu ietekmi uz vidi un klimatu tās tiecas 
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kopējo ieguldījumu. Skaidrojuma pamatā ir 
attiecīga informācija, piemēram, 95. panta 
1. punkta a)–f) apakšpunktā un 95. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minētie elementi.

panākt 2021.–2027. gada laikposmā un 
kādā veidā tās gatavojas sasniegt 1. punktā 
minēto lielāko kopējo ieguldījumu, tostarp 
to, kā tās plāno nodrošināt, ka mērķi, kas 
noteikti, pamatojoties uz I pielikumā 
izklāstītajiem ietekmes rādītājiem, būs 
pašreizējā stāvokļa uzlabojums. 
Skaidrojuma pamatā ir attiecīga 
informācija, piemēram, 95. panta 1. punkta 
a)–f) apakšpunktā un 95. panta 2. punkta a) 
un b) apakšpunktā minētie elementi.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Grozījums Nr. 833
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
96. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. pants Vajadzību novērtējums 96. pants Vajadzību novērtējums

Iepriekš 95. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā vajadzību novērtējumā:

Iepriekš 95. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā vajadzību novērtējumā:

a) iekļauj SVID analīzes 
kopsavilkumu, kā minēts 103. panta 
2. punktā;

a) iekļauj SVID analīzes 
kopsavilkumu, kā minēts 103. panta 
2. punktā;

b) identificē vajadzības attiecībā uz 
katru 6. pantā noteikto konkrēto mērķi, 
pamatojoties uz pierādījumiem no SVID 
analīzes. Visas vajadzības tiek aprakstītas 
neatkarīgi no tā, vai tās tiks iekļautas KLP 
stratēģiskajā plānā;

b) identificē vajadzības attiecībā uz 
katru 6. pantā noteikto konkrēto mērķi, 
pamatojoties uz pierādījumiem no SVID 
analīzes. Visas vajadzības tiek aprakstītas 
neatkarīgi no tā, vai tās tiks iekļautas KLP 
stratēģiskajā plānā;

c) attiecībā uz 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
balstīt lauku saimniecību ienākumu 
pietiekamību un saimniecību izturētspēju – 
iekļauj vajadzību novērtējumu saistībā ar 
riska pārvaldību;

c) attiecībā uz 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
balstīt lauku saimniecību ienākumu 
pietiekamību un saimniecību izturētspēju 
― iekļauj vajadzību novērtējumu saistībā 
ar riska pārvaldību;

d) attiecīgā gadījumā iekļauj analīzi 
par konkrētām vajadzībām jutīgajos 
ģeogrāfiskajos apgabalos, piemēram, 
tālākajos reģionos;

d) attiecīgā gadījumā iekļauj analīzi 
par konkrētām vajadzībām jutīgajos 
ģeogrāfiskajos apgabalos, piemēram, 
tālākajos reģionos;

e) nosaka un attiecīgā secībā sarindo 
prioritātes, tai skaitā ar argumentiem 
pamato izdarītās izvēles un vajadzības 
gadījumā paskaidro, kāpēc dažas 
identificētās vajadzības nav iekļautas vai 
tikai daļēji iekļautas KLP stratēģiskajā 
plānā.

e) nosaka un attiecīgā secībā sarindo 
prioritātes, tai skaitā ar argumentiem 
pamato izdarītās izvēles un vajadzības 
gadījumā paskaidro, kāpēc dažas 
identificētās vajadzības nav iekļautas vai 
tikai daļēji iekļautas KLP stratēģiskajā 
plānā.
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1.a Ja, pamatojoties uz informāciju, kas 
sniegta saskaņā ar pirmās daļas a)–
e) punktu, tiks noteikti apgabali, par 
kuriem trūkst pamatinformācijas vai 
informācijas par konteksta rādītājiem vai 
šī informācija nav pietiekama, lai sniegtu 
pilnīgu pašreizējās situācijas aprakstu 
saistībā ar 6. pantā noteiktajiem 
konkrētajiem mērķiem, dalībvalstis šādam 
secinājumam pievēršas savu KLP 
stratēģisko plānu satvarā vai ar citu 
instrumentu palīdzību un ierosinātos 
pasākumus izklāsta KLP stratēģiskajā 
plānā.

Attiecībā uz 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā minētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem novērtējumā ņem 
vērā valsts vidiskos un klimatiskos plānus, 
kas sagatavoti saskaņā ar XI pielikumā 
minētajiem likumdošanas instrumentiem.

Attiecībā uz 6. panta 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktā minētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem novērtējumā ņem 
vērā valsts vidiskos un klimatiskos plānus, 
kas sagatavoti saskaņā ar XI pielikumā 
minētajiem likumdošanas instrumentiem.

2.a Attiecībā uz 6. panta 1. punkta 
i) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi 
novērtējumā ņem vērā atbilstību 
XIa pielikumā minētajiem leģislatīvajiem 
aktiem.

Novērtējumam dalībvalstis izmanto 
jaunākos un uzticamākos datus.

Novērtējumam dalībvalstis izmanto 
jaunākos un uzticamākos datus.

Or. en



AM\1215870LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/834

Grozījums Nr. 834
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārskats par pasākumiem ar mērķi 
veicināt dzīvnieku labturību;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/835

Grozījums Nr. 835
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 ELFLA
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Regulas priekšlikums
98. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) paskaidrojums par to, kā KLP 
stratēģiskais plāns atbalstīs bioloģisko 
lauksaimniecību, lai veicinātu 
pieaugošajam pieprasījumam pēc 
bioloģiskās lauksaimniecības produktiem 
atbilstošu ražošanas apjomu, kā noteikts 
13.a pantā;

Or. en


