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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/867

Grozījums Nr. 867
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
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles 
vai citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Tur var augt arī citi augi, 
piemēram, krūmi un/vai koki, kurus var 
noganīt vai izmantot dzīvnieku barības 
ieguvei;

iii) “ilggadīgie zālāji un pastāvīgās 
ganības” (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, ko izmanto, lai dabīgi 
(ar pašiesēšanos) vai kultivējot (sējot) 
audzētu stiebrzāles vai citus lopbarības 
zālaugus, un kas piecus gadus vai ilgāk 
nav iekļauta saimniecības augsekas 
sistēmā; tajā attiecīgā gadījumā var augt 
arī citi augi, piemēram, krūmi un/vai koki, 
kurus var noganīt un izmantot dzīvnieku 
barības ieguvei, ar noteikumu, ka 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi ir 
dominējošie.
Dalībvalstis nolemj, ka par ilggadīgiem 
zālājiem ir uzskatāma:
i) zeme, ko var izmantot noganīšanai un 
kas veido daļu no izveidotās vietējās 
prakses, ja stiebrzāles un citi lopbarības 
zālaugi tradicionāli nav dominējoši 
ganību teritorijās, un/vai
ii) zeme, ko var izmantot noganīšanai, ja 
stiebrzāles un citi lopbarības zālaugi 
ganību teritorijās nav dominējoši vai nav 
sastopami;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/868

Grozījums Nr. 868
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
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kas tā gada laikā, par kuru 
pieprasīts atbalsts, ir izmantotas 
lauksaimnieciskai darbībai vai – ja platību 
izmanto arī ar lauksaimniecību nesaistītām 
darbībām – ir izmantotas pārsvarā 
lauksaimnieciskām darbībām, un kas ir 
lauksaimnieka rīcībā. Ja ir pienācīgi 
pamatoti vidiski iemesli, atbalsttiesīgie 
hektāri var ietvert atsevišķas platības, ko 
lauksaimnieciskām darbībām izmanto tikai 
reizi divos gados;

i) kas tā gada laikā, par kuru 
pieprasīts atbalsts, ir kultivētas vai 
izmantotas lauksaimnieciskai darbībai 
vai – ja platību izmanto arī ar 
lauksaimniecību nesaistītām darbībām – ir 
izmantotas pārsvarā lauksaimnieciskām 
darbībām, un kas ir lauksaimnieka rīcībā. 
Ja ir pienācīgi pamatoti vidiski iemesli, 
atbalsttiesīgie hektāri var ietvert atsevišķas 
platības, ko lauksaimnieciskām darbībām 
izmanto tikai reizi divos gados;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/869

Grozījums Nr. 869
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
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “īstenu lauksaimnieku” definē tā, 
lai atbalstu nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir maznozīmīga 
daļa no šo personu vispārējās 
saimnieciskās darbības vai kuru galvenā 
darījumdarbība nav lauksaimnieciska, bet 
arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus. Šī definīcija, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un/vai 
atrašanās reģistros, ļauj noteikt, kādus 
lauksaimniekus neuzskata par īsteniem;

(d) "aktīvus lauksaimniekus" 
dalībvalstis definē tā, lai atbalstu 
nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir tikai 
maznozīmīga daļa no šo personu vispārējās 
saimnieciskās darbības, bet arī tā, lai no 
atbalsta neizslēgtu daudznozaru 
lauksaimniekus. Šī definīcija jebkurā 
gadījumā nodrošina, ka zeme tiek aktīvi 
apsaimniekota un ka tiek saglabāts 
Savienības ģimenes lauku saimniecības 
modelis ar individuālām vai grupas 
iezīmēm neatkarīgi no saimniecības 
lieluma, un, ja nepieciešams, var ņemt 
vērā LESD 349. pantā definētās reģionu 
īpatnības. Dalībvalstis var izslēgt no šīs 
definīcijas privātpersonas vai 
uzņēmumus, kas veic lauksaimniecības 
produktu lielapjoma pārstrādi;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/870

Grozījums Nr. 870
Anja Hazekamp
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
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Lauksaimnieki, kuru darbība 
ietver vēršu audzēšanu vēršu cīņām, šajā 
regulā netiek iekļauti “aktīva 
lauksaimnieka” definīcijā.

Or. en

Pamatojums

Šis ir nepieciešams pielāgojums jaunajā KLP, lai īstenotu Parlamenta 2016. un 2018. gada 
aicinājumu neizmantot lauksaimniecības subsīdijas buļļu audzēšanai vēršu cīņām 
Lauksaimnieki, kas nodarbojas ar vēršu cīņām paredzēto buļļu audzēšanu, būtu jāizslēdz no 
atbalsta gan no EAFG, gan ELFLA līdzekļiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/871

Grozījums Nr. 871
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
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstīt gudru, izturētspējīgu un 
daudzveidīgu lauksaimniecību, kas garantē 
uzturdrošību;

(a) attīstīt iekļaujošu, gudru, 
izturētspējīgu un daudzveidīgu 
lauksaimniecību, kas ilgtermiņā garantē 
ilgtspējīgu uzturdrošību;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/872

Grozījums Nr. 872
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
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos.

(c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
visos lauku apvidos iedzīvotājiem, panākt 
lauku ekonomikas līdzsvarotu teritoriālo 
attīstību, radīt un saglabāt nodarbinātību, 
ievērojot taisnīguma un vienlīdzības, 
tostarp dzimumu līdztiesības, principus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/873

Grozījums Nr. 873
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
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lai stiprinātu uzturdrošību, 
atbalstīt lauku saimniecību ienākumu 
pietiekamību un saimniecību izturētspēju 
visā Savienībā;

(a) nodrošināt lauku saimniecību 
ienākumu pietiekamību un 
lauksaimniecības nozares izturētspēju visā 
Savienībā, uzlabojot lauksaimniecības 
daudzveidību, kas nodrošinās ilgtermiņa 
uzturdrošību, vienlaikus nodrošinot drošu 
un kvalitatīvu pārtiku par taisnīgām 
cenām nolūkā novērst lauksaimnieku 
skaita samazināšanos un nodrošināt 
Savienības lauksaimnieciskās ražošanas 
ekonomisko ilgtspēju;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/874

Grozījums Nr. 874
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
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu un 
vairot konkurētspēju, tostarp ar lielāku 
uzsvaru uz pētniecību, tehnoloģijām un 
digitalizāciju;

(b) pastiprināt orientēšanos uz tirgu 
vietējos, valstu un Savienības tirgos, kā arī 
palielināt lauksaimniecības produktu 
pārstrādes un tirdzniecības spējas, lielāku 
uzmanību pievēršot kvalitātes 
diferencēšanai, īsām piegādes ķēdēm, 
pētniecībai, inovācijai, tehnoloģijām, 
zināšanu nodošanai un apmaiņai un 
digitalizācijai, kā arī atvieglot 
lauksaimnieku piekļuvi aprites 
ekonomikas dinamikai;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/875

Grozījums Nr. 875
Sandra Pereira, João Ferreira, Marc Botenga
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
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzlabot lauksaimnieku stāvokli 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē;

(c) veicināt taisnīgu un atbilstīgu 
pievienotās vērtības sadali visā pārtikas 
piegādes ķēdē un apzināt nopietnu 
nelīdzsvarotību, lai uzlabotu ražotāju 
cenas, ņemot vērā to, ka izdevīgas cenas 
lauksaimniekiem var nodrošināt tikai ar 
stingrākiem noteikumiem, piešķirot vairāk 
resursu cenu un peļņas normu 
uzraudzībai, kas ļaus taisnīgāk sadalīt 
peļņas normas starp ražotājiem, pārtikas 
pārstrādes nozari un mazumtirdzniecību;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/876

Grozījums Nr. 876
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
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt 
ilgtspējīgu enerģētiku;

(d) dot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā un pielāgoties tām, jo īpaši 
samazinot lauksaimniecības un pārtikas 
nozares radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, tostarp veicinot oglekļa piesaisti 
un sekvestrēšanu augsnē saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu un Eiropas Klimata 
akts [Regula XX];

Or. en


