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15.10.2020 A8-0200/990

Grozījums Nr. 990
Gilles Lebreton
ID 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
nolīgumā noteiktās starptautiskās saistības 
par iekšējo atbalstu, un jo īpaši to, lai 
ilgtspēju sekmējošais ienākumu 
pamatatbalsts un ar to saistītās intervences 
arī turpmāk varētu tikt paziņotas kā tā 
saucamais zaļās grupas atbalsts, kuram nav 
vai gandrīz nav tirgu kropļojošas ietekmes 
vai ietekmes uz ražošanu, 
lauksaimnieciskās darbības pamatdefinīcijā 
būtu jāparedz gan lauksaimniecības 
produktu ražošana, gan lauksaimniecības 
platības apsaimniekošana. Dalībvalstīm 
savos KLP stratēģiskajos plānos šī 
vispārīgā lauksaimnieciskās darbības 
definīcija būtu jāpielāgo vietējiem 
apstākļiem.

(4) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
nolīgumā noteiktās starptautiskās saistības 
par iekšējo atbalstu, un jo īpaši to, lai 
ilgtspēju sekmējošais ienākumu 
pamatatbalsts un ar to saistītās intervences 
arī turpmāk varētu tikt paziņotas kā tā 
saucamais zaļās grupas atbalsts, kuram nav 
vai gandrīz nav tirgu kropļojošas ietekmes 
vai ietekmes uz ražošanu, 
lauksaimnieciskās darbības pamatdefinīcijā 
būtu jāparedz gan lauksaimniecības 
produktu ražošana, gan lauksaimniecības 
platības apsaimniekošana. Dalībvalstīm 
savos KLP stratēģiskajos plānos šī 
vispārīgā lauksaimnieciskās darbības 
definīcija būtu jāpielāgo vietējiem 
apstākļiem. Norāda, ka PTO noteikumi 
lauksaimniecības jomā nav attīstījušies un 
ka, tā kā dažas PTO dalībvalstis 
tirdzniecības sankciju nolūkā apiet šos 
noteikumus, būtu jāpārskata atbalsts, 
pamatojoties uz lauksaimnieku 
vajadzībām, nevis uz novecojušiem 
noteikumiem.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/991

Grozījums Nr. 991
Gilles Lebreton
ID 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.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir jāveic padziļināti pētījumi, lai 
labāk kvantificētu negatīvo ietekmi uz 
lauksaimniecību, kuru rada ar trešām 
valstīm noslēgtie brīvās tirdzniecības 
nolīgumi un partnerības ar mērķi 
kompensēt negodīgu tādu ražotāju 
konkurenci, kas ir no valstīm, uz kurām 
attiecas kompensācija, un biežāk izmantot 
attiecīgo nolīgumu drošības klauzulas. ES 
vides standartu paaugstināšanas 
kontekstā īpaša uzmanība ir jāpievērš šo 
standartu ievērošanai trešās valstīs, kam 
ir tirdzniecības nolīgumi ar ES.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/992

Grozījums Nr. 992
Gilles Lebreton
ID 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 enerģētikas 
un vides jomā. Saistībā ar šiem jaunajiem 
standartiem, kas Eiropas 
lauksaimniekiem ir gan dārgi, gan 
ierobežojoši, ir jānostiprina spēkā esošie 
tiesību akti, lai aizliegtu lauksaimniecības 
produktu importu no trešām valstīm, 
kuras nedrošina atbilstību tikpat augstiem 
standartiem.

Or. en



AM\1215973LV.docx PE658.380v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0200/993

Grozījums Nr. 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID 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
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai izkoptu lauksaimniecības 
dinamismu un izturētspēju un garantētu 
taisnīgu atbalstu lauksaimnieku 
ienākumiem, savu lielo nozīmi saglabā 
tiešie maksājumi. Līdzīgā kārtā, lai 
uzlabotos lauksaimnieku saņemtā tirgus 
atlīdzība, ir jāinvestē lauku saimniecību 
pārstrukturēšanā, modernizācijā, inovācijā, 
dažādošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

(14) Lai izkoptu lauksaimniecības 
dinamismu un izturētspēju un garantētu 
taisnīgu atbalstu lauksaimnieku 
ienākumiem, savu lielo nozīmi saglabā 
tiešie maksājumi. Līdzīgā kārtā, lai 
uzlabotos lauksaimnieku saņemtā tirgus 
atlīdzība, ir jāinvestē lauku saimniecību 
pārstrukturēšanā, modernizācijā, inovācijā, 
dažādošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā. 
Tā kā spēkā esošās sistēmas 
lauksaimniekiem nenodrošina ienesīgus 
ienākumus, tās ir jānostiprina ar 
stingriem pasākumiem, lai cīnītos pret 
tādu trešo valstu ļaunprātīgu masveida 
izplatīšanas, krāpšanas un negodīgas 
konkurences praksi, kuras neievēro ES 
standartus.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Grozījums Nr. 994
Gilles Lebreton
ID 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
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, 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 
labāk aizsargā to tirgus pret tādu trešo 
valstu negodīgu konkurenci, kuras 
neievēro tādus pašus vides, veselības un 
sociālos standartus. Tāpat ir jādod iespēja 
sezonāli un pēc paziņojuma aizsargāt 
savus vietējos ražojumus pret trešo valstu, 
kā arī citu ES valstu importa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/995

Grozījums Nr. 995
Gilles Lebreton
ID 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

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.

svītrots

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 
jaunās jomās kā atjaunojamā enerģija, 
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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.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/996

Grozījums Nr. 996
Gilles Lebreton
ID 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. Tā kā ir 
samazināts KLP budžets un tā kā ES 
tirdzniecības politika izdara spiedienu uz 
KLP, tā vairs nespēj Eiropas 
lauksaimniekiem nodrošināt ienesīgas 
cenas. Ir ātri jārisina katastrofālā 
ietekme, kas ES tirdzniecības nolīgumiem 
ir uz Eiropas lauksaimniecību, un 
jākompensē šī ietekme gan ar 
kompensējošiem, gan protekcionisma 
pasākumiem.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/997

Grozījums Nr. 997
Gilles Lebreton
ID 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
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
nolīgumā noteiktās starptautiskās saistības 
par iekšējo atbalstu, dažu veidu 
intervences, kas paredzētas šajā regulā, arī 
turpmāk vajadzētu varēt paziņot kā t. s. 
zaļās grupas atbalstu, kuram nav vai 
gandrīz nav tirgu kropļojošas ietekmes vai 
ietekmes uz ražošanu, vai kā zilās grupas 
atbalstu, kas ir saistīts ar produkciju 
ierobežojošām programmām un tāpēc ir 
atbrīvots no samazināšanas pienākuma. Lai 
gan šīs regulas noteikumi par minēto veidu 
intervencēm jau tagad ir saskaņā ar PTO 
Lauksaimniecības nolīguma 2. pielikuma 
prasībām par zaļo grupu vai ar tā paša 
nolīguma 6. panta 5. punkta prasībām par 
zilo grupu, būtu jānodrošina, lai minētajām 
prasībām atbilstu arī šo veidu intervences, 
ko savos KLP stratēģiskajos plānos 
ieplānojušas dalībvalstis.

(20) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
nolīgumā noteiktās starptautiskās saistības 
par iekšējo atbalstu, dažu veidu 
intervences, kas paredzētas šajā regulā, arī 
turpmāk vajadzētu varēt paziņot kā t. s. 
zaļās grupas atbalstu, kuram nav vai 
gandrīz nav tirgu kropļojošas ietekmes vai 
ietekmes uz ražošanu, vai kā zilās grupas 
atbalstu, kas ir saistīts ar produkciju 
ierobežojošām programmām un tāpēc ir 
atbrīvots no samazināšanas pienākuma. Lai 
gan šīs regulas noteikumi par minēto veidu 
intervencēm jau tagad ir saskaņā ar PTO 
Lauksaimniecības nolīguma 2. pielikuma 
prasībām par zaļo grupu vai ar tā paša 
nolīguma 6. panta 5. punkta prasībām par 
zilo grupu, būtu jānodrošina, lai minētajām 
prasībām atbilstu arī šo veidu intervences, 
ko savos KLP stratēģiskajos plānos 
ieplānojušas dalībvalstis. Atbilstība PTO 
noteikumiem KLP attīstības palīdzības 
ietvaros vairs nav taisnīga tirgus piekļuves 
garantija dažām no PTO dalībvalstīm, 
kuras ir iesaistītas tirdzniecības strīdos, 
kas ir plašāki par šo tiesisko regulējumu. 
Šādai situācijai, kuru saasina progresa 
trūkums lauksaimniecības sarunās, būtu 
jāmudina ES un dalībvalstis pieņemt 
politiku, kas ir piemērotāka to 
lauksaimnieku, kā arī patērētāju 
vajadzībām un cerībām, aizliedzot videi 
ļoti kaitīgu importu un saglabājot 
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dalībvalstīs augstus vides, veselības un 
sociālos standartus.

Or. en
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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 
konkrētajiem mērķiem. Nosacījumu 

(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. Minētie pamatstandarti 
būtu jāprecizē un jāvienkāršo, lai 
samazinātu administratīvo slogu 
lauksaimniekiem. Komisijai ir arī 
dalībvalstīm jāgarantē, ka tās ievēro 
standartus, kuri ir līdzvērtīgi standartiem 
tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm, 
pat ja šie nolīgumi jau ir spēkā. Ja šis 
mērķis netiek sasniegts, attiecīgais 
nolīgums ir jāpārskata vai jāizbeidz.
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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.

Or. en
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(22) LLVS standartu sistēmas mērķis ir 
palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un 
tām pielāgoties, risināt ar ūdens 
resursiem saistītās problēmas, gādāt par 
augsnes aizsardzību un kvalitāti un par 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un 
kvalitāti. Šī sistēma ir jāstiprina, lai 
ņemtu vērā, piemēram, līdz 2020. gadam 
piekopto praksi, kas saistīta ar tiešo 
maksājumu zaļināšanu, klimata 
pārmaiņu mazināšanu un vajadzību 
uzlabot lauku saimniecību ilgtspēju, jo 
sevišķi barības vielu pārvaldības jomā. Ir 
atzīts, ka ikviens LLVS standarts veicina 
vairāku mērķu sasniegšanu. Lai minēto 
standartu sistēmu īstenotu, dalībvalstīm 
attiecībā uz katru no Savienības līmenī 
noteiktajiem standartiem būtu jādefinē 
savs nacionālais standarts, kurā ņemta 
vērā attiecīgās teritorijas specifika, tostarp 
pedoloģiskie un klimatiskie apstākļi, 
pastāvošie lauksaimniecības apstākļi, 
zemes izmantojums, augsekas, 
lauksaimnieciskā prakse un lauku 
saimniecību struktūra. Lai uzlabotu LLVS 
vidiskā un klimatiskā pienesuma vērtību, 
dalībvalstis turklāt var noteikt vēl citus 
nacionālos standartus, kas ir saistīti ar 
III pielikumā izklāstītajiem galvenajiem 
mērķiem. Lai lauku saimniecībās balstītu 
gan agronomisko, gan vidisko veikumu, 
LLVS satvarā tiks izveidoti barības vielu 
pārvaldības plāni; tālab izmantos īpaši 

svītrots
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šim nolūkam paredzētu elektronisku 
Lauku saimniecības ilgtspējas rīku, kuru 
dalībvalstis darīs pieejamu individuāliem 
lauksaimniekiem. Šim rīkam – iesākumā 
ar minimālajām barības vielu pārvaldības 
funkcijām – būtu jānodrošina lēmumu 
pieņemšanas atbalsts lauku saimniecībās. 
Ar plašas sadarbspējas un modularitātes 
palīdzību turklāt būtu jānodrošina iespēja 
pievienot rīkam vēl citas elektroniskas 
lauksaimnieciskās un e-pārvaldības 
lietotnes. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus lauksaimnieku 
starpā un visā Savienībā, Komisija var 
dalībvalstīm palīdzēt ar šā rīka izstrādi un 
ar datu glabāšanu un apstrādes 
pakalpojumiem.

Or. en


