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15.10.2020. A8-0200/847

Grozījums Nr. 847
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL grupas 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
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, 
jāveicina lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizēšanās un ilgtspēja, tostarp 
ekonomiskā, sociālā, demogrāfiskā, 
vidiskā un klimatiskā ilgtspēja, un jāpalīdz 
mazināt ar Savienības tiesību aktiem 
saistīto administratīvo slogu atbalsta 
saņēmējiem.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/848

Grozījums Nr. 848
Chris MacManus
GUE/NGL grupas 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
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 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, sociālās politikas un vides 
jomā.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/849

Grozījums Nr. 849
Chris MacManus
GUE/NGL grupas 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
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas lauksaimniecības nozari 
grauj zemi vidējie ienākumi kopā ar lielu 
darba laika slodzi, liels nedeklarēta darba 
īpatsvars un nestabili darba apstākļi, īpaši 
migrantiem un sezonas darbiniekiem gan 
no ES, gan no trešām valstīm, nožēlojami 
mājokļa apstākļi un ārkārtīgi daudz 
negadījumu un slimību. Tas viss kopā 
rada drūmu ainu, kurā darbinieki kļūst 
par plašas ekspluatācijas upuriem. Šādi 
apstākļi veicina sociālo dempingu, kas 
savukārt saasinās un ietekmē 
lauksaimniekus. KLP ir svarīgs 
instruments, kas var palīdzēt paaugstināt 
nozares darba standartus.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/850

Grozījums Nr. 850
Chris MacManus
GUE/NGL grupas 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
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar KLP īstenošanas modeli 
Savienībai būtu jānosprauž Savienības 
mērķi un jānosaka intervenču veidi, kā arī 
dalībvalstīm piemērojamās Savienības 
pamatprasības, bet dalībvalstīm šis 
Savienības satvars būtu jāpārveido atbalsta 
kārtībā, kuru piemēro saņēmējiem. Šajā 
kontekstā dalībvalstīm būtu jārīkojas 
saskaņā ar Pamattiesību hartu un 
vispārējiem Savienības tiesību principiem 
un jānodrošina, lai to tiesiskais regulējums 
par Savienības atbalsta piešķiršanu 
saņēmējiem pamatotos uz KLP stratēģisko 
plānu un būtu saskaņā ar šīs regulas un 
[HzR] principiem un prasībām.

(13) Saskaņā ar KLP īstenošanas modeli 
Savienībai būtu jānosprauž Savienības 
mērķi un jānosaka intervenču veidi, kā arī 
dalībvalstīm piemērojamās Savienības 
pamatprasības, bet dalībvalstīm šis 
Savienības satvars būtu jāpārveido atbalsta 
kārtībā, kuru piemēro saņēmējiem. Šajā 
kontekstā dalībvalstīm būtu jārīkojas 
saskaņā ar Pamattiesību hartu, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un vispārējiem 
Savienības tiesību principiem un 
jānodrošina, lai to tiesiskais regulējums par 
Savienības atbalsta piešķiršanu saņēmējiem 
pamatotos uz KLP stratēģisko plānu un 
būtu saskaņā ar šīs regulas un [HzR] 
principiem un prasībām.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/851

Grozījums Nr. 851
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL grupas 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
16. apsvērums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
paziņojumā "Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne", labu izaugsmes un 
nodarbinātības potenciālu lauku apvidiem 
sola 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 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 

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, gan 
sabiedrisko, gan privāto pakalpojumu 
izveidi un uzturēšanu, paaudžu maiņu un 
t. s. viedo ciematu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Kā norādīts 
paziņojumā "Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne", labu izaugsmes un 
nodarbinātības potenciālu lauku apvidiem 
sola 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 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 
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attīstības stratēģiju satvarā. viņu sociālo un ekonomisko integrāciju, it 
sevišķi sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/852

Grozījums Nr. 852
Chris MacManus
GUE/NGL grupas 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
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16 a) Lai atspoguļotu gan Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 39. 
pantā noteikto KLP mērķi, gan jaunos 
mērķus, kas ietverti šajā regulā, KLP ir 
jāveicina pietiekami augsta dzīves līmeņa 
nodrošināšana visai lauksaimniecības 
kopienai, ieskaitot strādniekus un mazos 
lauksaimniekus. KLP ir jāsekmē 
ekonomikas un sociālās jomas attīstība un 
kohēzija, jāpalīdz veicināt dzimumu 
līdztiesību un jāveicina sociālā 
konverģence.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/853

Grozījums Nr. 853
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas 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
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Lauksaimniecība var būt svarīgs 
izaugsmes un nabadzības samazināšanas 
dzinējspēks. Taču daudzās valstīs šī 
nozare darbojas nepilnīgi — daļēji tāpēc, 
ka sievietes, kuras lielā mērā veicina 
lauku ekonomiku, saskaras ar 
ierobežojumiem. Dalībvalstīm ir jāveic 
efektīvi pasākumi, lai atbalstītu sieviešu 
galveno lomu lauku apvidu attīstībā un 
saglabāšanā.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/854

Grozījums Nr. 854
Martin Schirdewan
GUE/NGL grupas 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
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) 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. Lai nodrošinātu 
šo prasību izpildi, kā arī drošu un 
pieejamu pārtikas piegādi nākotnē, 
jaunajai reformai jāpievēršas zemes 
koncentrācijas vai "zemes sagrābšanas" 
parādībai. Zeme ir sarūkošs resurss, kas 
nav atjaunojams, un tā ir pamats cilvēka 
tiesībām uz veselīgu un pietiekamu 
pārtiku, kā arī daudziem ekosistēmas 
pakalpojumiem, kas ir vitāli svarīgi 
izdzīvošanai, un tāpēc to nevajadzētu 
uzskatīt par parastu preci. Zemi apdraud, 
no vienas puses, lauksaimniecības zemes 
zaudēšana augsnes blīvēšanas, 
pilsētattīstības, tūrisma, infrastruktūras 
projektu un klimata pārmaiņu izraisītas 
pārtuksnešošanās izplatīšanās dēļ, un, no 
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otras puses, zemes koncentrācija liela 
mēroga lauksaimniecības uzņēmumu un 
lauksaimniecības nozarē nenodarbinātu 
ieguldītāju rokās. Iestāžu atbildība ir 
kontrolēt un ierobežot lauksaimniecības 
zemes zudumus, veicot šādas darbības. 
Mazās un vidējās saimniecības, tiešās 
īpašumtiesības vai pienācīgi reglamentēta 
noma, kā arī piekļuve kopējai zemei ir 
labākais veids, kā nodrošināt atbildīgu 
saikni ar zemi un ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu, kā arī identificēšanās 
un piederības izjūtas veicināšanu. Šādi 
īpašumtiesību veidi mudina cilvēkus 
palikt lauku apvidos un dod iespēju tur 
strādāt, kas labvēlīgi ietekmē lauku 
apvidu sociālekonomisko infrastruktūru, 
uzturdrošību, uztursuverenitāti un lauku 
dzīvesveida saglabāšanu.

Or. en
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15.10.2020. A8-0200/855

Grozījums Nr. 855
Chris MacManus
GUE/NGL grupas 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
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 
veselības un dzīvnieku labturības 

(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, 
piemērojamo darba nosacījumu, kas izriet 
no attiecīgajiem darba koplīgumiem un 
sociālajiem un darba likumiem, 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 īpaši svarīgi, lai dalībvalstis veiktu 
attiecīgus pasākumus ar mērķi 
nodrošināt, ka darba devēju piekļuve 
tiešajiem maksājumiem ir atkarīga no 
darba ņēmēju individuālo un kolektīvo 
darba tiesību ievērošanas, kā arī no 
piemērojamo darba un nodarbinātības 
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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.

nosacījumu un/vai darba devēja 
pienākumu ievērošanas, kas izriet no 
attiecīgajiem koplīgumiem, kā arī 
sociālajiem un darba tiesību aktiem valsts 
un Savienības līmenī. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, lai darba devēju piekļuve 
tiešajiem maksājumiem būtu atkarīga no 
tā, vai pēc būtības tiek ievērotas 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvencijas. 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, nacionālajiem darba 
standartiem un ES sociālo aquis, 
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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Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārvaldības saistību atbalsta 
piemēri ir bioloģiskās lauksaimniecības 
prēmijas par bioloģiskās saimniekošanas 
platības uzturēšanu vai par pāreju uz to; 
maksājumi par cita veida intervenci, ar 
kuru atbalsta videi nekaitīgas ražošanas 
sistēmas, piemēram, agroekoloģiju, 
saglabājošo lauksaimniecību un integrēto 
ražošanu; meža vidiskie un klimatiskie 
pakalpojumi un meža saglabāšana; 
prēmijas par mežu un 
agromežsaimniecības sistēmu ierīkošana; 
dzīvnieku labturība, ģenētisko resursu 
saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana un 
izstrāde. Dalībvalstis pēc vajadzības var 
izstrādāt citas šāda veida shēmas. Šāda 
veida maksājumiem vajadzētu segt tikai tās 
papildu izmaksas un negūtos ienākumus, 
kas izriet no saistībām, kuras pārsniedz 
Savienības un valsts tiesību aktos vai – ar 
zināmiem nosacījumiem – KLP 
stratēģiskajos plānos noteiktos parastos 
obligātos standartus un prasības. Uz šā 
veida intervencēm attiecošās saistības var 
uzņemties uz iepriekš noteiktu gada vai 
daudzgadu laikposmu, un pienācīga 
pamatojuma gadījumā to ilgums varētu arī 
pārsniegt septiņus gadus.

(38) Pārvaldības saistību atbalsta 
piemēri ir bioloģiskās lauksaimniecības 
prēmijas par pāreju uz bioloģiskās 
saimniekošanas platību un, iespējams, par 
tās uzturēšanu; maksājumi par cita veida 
intervenci, ar kuru atbalsta videi nekaitīgas 
ražošanas sistēmas, piemēram, 
agroekoloģiju, saglabājošo 
lauksaimniecību un integrēto ražošanu; 
meža vidiskie un klimatiskie pakalpojumi 
un meža saglabāšana; prēmijas par mežu 
un agromežsaimniecības sistēmu 
ierīkošana; dzīvnieku labturība, ģenētisko 
resursu saglabāšana, ilgtspējīga 
izmantošana un izstrāde. Dalībvalstis pēc 
vajadzības var izstrādāt citas šāda veida 
shēmas. Šāda veida maksājumiem 
vajadzētu segt tikai tās papildu izmaksas, 
finansiālos stimulus un negūtos 
ienākumus, kas izriet no saistībām, kuras 
pārsniedz Savienības un valsts tiesību aktos 
vai – ar zināmiem nosacījumiem – KLP 
stratēģiskajos plānos noteiktos parastos 
obligātos standartus un prasības. Uz šā 
veida intervencēm attiecošās saistības var 
uzņemties uz iepriekš noteiktu gada vai 
daudzgadu laikposmu, un pienācīga 
pamatojuma gadījumā to ilgums varētu arī 
pārsniegt septiņus gadus.

Or. en
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