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Grozījums Nr. 846
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
XII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Mērķi Rādītāju pamatkopums

O.3. KLP atbalsta saņēmēju skaitsStiprināt uzturdrošību, 
atbalstīt lauku saimniecību 
ienākumu pietiekamību un 
saimniecību izturētspēju visā 
Savienībā

R.6. Pārdalīšana mazākām saimniecībām: papildu 
atbalsta īpatsvars procentos par hektāru atbilstīgām 
saimniecībām, kuru izmērs ir mazāks par vidējo 
saimniecības izmēru (salīdzinājumā ar vidējo)

Pastiprināt orientēšanos uz 
tirgu un vairot konkurētspēju, 
tostarp ar lielāku uzsvaru uz 
pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju

R.9. Saimniecību modernizācija: tādu 
lauksaimnieku īpatsvars, kuri saņem atbalstu 
ieguldījumiem pārstrukturēšanā un modernizācijā, 
tostarp resursu efektivitātes uzlabošanā

Uzlabot lauksaimnieku 
stāvokli pievienotās vērtības 
veidošanas ķēdē

R.10. Labāka piegādes ķēdes organizācija: tādu 
lauksaimnieku īpatsvars, kuri darbojas atbalstītās 
ražotāju grupās, ražotāju organizācijās, vietējos 
tirgos, īsajās piegādes ķēdēs un kvalitātes shēmās

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā, 
pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku

R.14. Oglekļa uzglabāšana augsnē un biomasā: 
tādas lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā 
noteiktas saistības samazināt emisiju, uzturēt un/vai 
palielināt oglekļa uzglabāšanu (ilggadīgie zālāji, 
ilggadīgie stādījumi, lauksaimniecības zeme 
kūdrājos, meži utt.)

O.13. Platība (lauksaimniecības zeme) (ha), kurā 
noteiktās saistības vides/klimata jomā pārsniedz 
obligātās prasības

Veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un dabas resursu – ūdens, 
augsnes un gaisa – efektīvu 
pārvaldīšanu
 

R.4. Ienākumu atbalsta sasaiste ar standartiem 
un paraugpraksi: tādu ILZP īpatsvars, kuras saņem 
ienākumu atbalstu un kurām jāievēro atbilstības 
nosacījumi

Palīdzēt aizsargāt bioloģisko R.27. Dzīvotņu un sugu saglabāšana: tādas 
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daudzveidību, stiprināt 
ekosistēmu pakalpojumus un 
saglabāt biotopus un ainavas

lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas 
apsaimniekošanas saistības bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai 

Piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību 

R.30. Paaudžu maiņa: tādu gados jaunu 
lauksaimnieku skaits, kuri izveidojuši saimniecības 
ar KLP atbalstu 

R.31. Lauku apvidu izaugsme un darbvietas: jaunas 
darbvietas atbalstītajos projektosVeicināt nodarbinātību, 

izaugsmi, sociālo iekļautību 
un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt 
bioekonomiku un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību

R.34. Eiropas lauku apgabalu saikne: tādu lauku 
iedzīvotāju īpatsvars, kuri iegūst labāku piekļuvi 
pakalpojumiem un infrastruktūrai, pateicoties KLP 
atbalstam

Uzlabot ES lauksaimniecības 
spēju reaģēt uz sabiedrības 
prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz 
prasībām par nekaitīgu, 
uzturvielām bagātu un 
ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par 
pārtikas atkritumiem un par 
dzīvnieku labturību

O.16. Liellopu vienības, kurām piešķirts atbalsts par 
dzīvnieku labturību, veselību vai pastiprinātiem 
biodrošības pasākumiem

Grozījums

Mērķi Rādītāju pamatkopums

O.3. KLP atbalsta saņēmēju skaitsStiprināt uzturdrošību, 
atbalstīt lauku saimniecību 
ienākumu pietiekamību un 
saimniecību izturētspēju visā 
Savienībā

R.6. Pārdalīšana mazākām saimniecībām: papildu 
atbalsta īpatsvars procentos par hektāru atbilstīgām 
saimniecībām, kuru izmērs ir mazāks par vidējo 
saimniecības izmēru (salīdzinājumā ar vidējo)

Pastiprināt orientēšanos uz 
tirgu un vairot konkurētspēju, 
tostarp ar lielāku uzsvaru uz 
pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju

R.9. Saimniecību modernizācija: tādu 
lauksaimnieku īpatsvars, kuri saņem atbalstu 
ieguldījumiem pārstrukturēšanā un modernizācijā, 
tostarp resursu efektivitātes uzlabošanā

Uzlabot lauksaimnieku 
stāvokli pievienotās vērtības 
veidošanas ķēdē

R.10. Labāka piegādes ķēdes organizācija: tādu 
lauksaimnieku īpatsvars, kuri darbojas atbalstītās 
ražotāju grupās, ražotāju organizācijās, vietējos 
tirgos, īsajās piegādes ķēdēs un kvalitātes shēmās

Dot ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā, 
pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku

R.14. Oglekļa uzglabāšana augsnē un biomasā: 
tādas lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā 
noteiktas saistības samazināt emisiju, uzturēt un/vai 
palielināt oglekļa uzglabāšanu (ilggadīgie zālāji, 
permanent crops, lauksaimniecības zeme kūdrājos, 
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meži utt.)

O.13. Platība (lauksaimniecības zeme) (ha), kurā 
noteiktās saistības vides/klimata jomā pārsniedz 
obligātās prasības

Veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un dabas resursu – ūdens, 
augsnes un gaisa – efektīvu 
pārvaldīšanu
 

R.4. Ienākumu atbalsta sasaiste ar standartiem 
un paraugpraksi: tādu ILZP īpatsvars, kuras saņem 
ienākumu atbalstu un kurām jāievēro atbilstības 
nosacījumi

Palīdzēt aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību, stiprināt 
ekosistēmu pakalpojumus un 
saglabāt biotopus un ainavas

R.27. Dzīvotņu un sugu saglabāšana: tādas 
lauksaimniecības zemes īpatsvars, kurā noteiktas 
apsaimniekošanas saistības bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai 

Piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību 

R.30. Paaudžu maiņa: tādu gados jaunu 
lauksaimnieku skaits, kuri izveidojuši saimniecības 
ar KLP atbalstu 

R.31. Lauku apvidu izaugsme un darbvietas: jaunas 
darbvietas atbalstītajos projektosVeicināt nodarbinātību, 

izaugsmi, sociālo iekļautību 
un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt 
bioekonomiku un ilgtspējīgu 
mežsaimniecību

R.34. Eiropas lauku apgabalu saikne: tādu lauku 
iedzīvotāju īpatsvars, kuri iegūst labāku piekļuvi 
pakalpojumiem un infrastruktūrai, pateicoties KLP 
atbalstam

Uzlabot ES lauksaimniecības 
spēju reaģēt uz sabiedrības 
prasībām pārtikas un 
veselības jomā, tostarp uz 
prasībām par nekaitīgu, 
uzturvielām bagātu un 
ilgtspējīgi ražotu ēdienu, par 
pārtikas atkritumiem un par 
dzīvnieku labturību

O.16. Liellopu vienības, kurām piešķirts atbalsts par 
dzīvnieku labturību, veselību vai pastiprinātiem 
biodrošības pasākumiem
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