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Grozījums Nr. 449
Albert Deß

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Normatīvās rezolūcijas projekts
3.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā LESD 13. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 
43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 39. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, 42. pantu un 43. panta 
2. punktu,

Or. en



PE629.664v01-00 4/185 AM\1167703LV.docx

LV

Pamatojums

Lai panāktu pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot 
lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus.

Grozījums Nr. 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
noturība, iepirkuma cenu uzlabošana un 
ilgtspēja, tostarp ekonomiskā, sociālā, 
vidiskā un klimatiskā ilgtspēja, un jāpalīdz 
mazināt ar Savienības tiesību aktiem 
saistīto administratīvo slogu atbalsta 
saņēmējiem.
KLP reformā būtu jāņem vērā, ka 
koncentrācija, intensifikācija, pastāvīgais 
produktivitātes un eksportam paredzētās 
produkcijas pieaugums ir radījuši sekas, 
kas ir pretējas paredzētajām: 
lauksaimnieku trūkums, ciematu 
pamešana, nepietiekamu ienākumu 
pieaugums, lauksaimniecībā nodarbināto 
iedzīvotāju novecošana un to aizstājēju 
trūkums, lielākas parādsaistības, vides 
problēmas utt.
Tādēļ būtu padziļināti jāpievēršas kopējās 
lauksaimniecības politikas reformai, kas 
var nodrošināt, ka par pārtikas ražošanu 
Eiropas Savienībā ir atbildīgi mazie un 
vidējie lauksaimnieki un ka tiek 
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pieņemtas reālas saistības vides jomā un 
cīņā pret klimata pārmaiņām.

Or. es

Grozījums Nr. 453
Nuno Melo

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, 
jābūt orientētai uz tirgu, 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. 
Jaunajai politikai būtu arī jānodrošina 
vienkāršošana saņēmējiem un jāgarantē 
tiem atbilstīgi ienākumi, kā paredzēts 
LESD 39. panta b) punktā.

Or. en

Grozījums Nr.454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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, vidiskā un klimatiskā 
ilgtspēja, un jāpalīdz mazināt ar Savienības 
tiesību aktiem saistīto administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem. Jaunajai politikai 
vajadzētu arī ietvert vienkāršošanu 
attiecībā pret saņēmējiem un nodrošināt 
tiem pienācīgus ienākumus.

Or. it

Grozījums Nr. 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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 

(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 
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atbalsta saņēmējiem. atbalsta saņēmējiem. Jaunajai KLP būtu 
jānodrošina vienkāršošana valsts, 
reģionālā un saimniecību līmenī.

Or. ro

Grozījums Nr. 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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, vidiskā un klimatiskā 
ilgtspēja, un jāpalīdz mazināt ar Savienības 
tiesību aktiem saistīto administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem. Jaunajai KLP būtu 
jānodrošina patiesa vienkāršošana valsts, 
reģionālā un saimniecību līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra (1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
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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.

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. Lai KLP sasniegtu 
minētos mērķus, nepieciešams labi 
finansēts budžets.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 

(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, 
koncentrējoties uz līdzsvarotu teritoriālo 
attīstību, tostarp ekonomiskā, sociālā, 
vidiskā un klimatiskā ilgtspēja, un jāpalīdz 
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atbalsta saņēmējiem. mazināt ar Savienības tiesību aktiem
saistīto administratīvo slogu atbalsta 
saņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

KLP ir jāatbalsta visu veidu saimniecības visās teritorijās.

Grozījums Nr. 459
Hilde Vautmans

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, dārzkopības,
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.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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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, enerģētiskā, vidiskā 
un klimatiskā ilgtspēja, un jāpalīdz mazināt 
ar Savienības tiesību aktiem saistīto 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem.

Or. hr

Grozījums Nr. 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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, vidiskā un klimatiskā 
darbība, un jāpalīdz mazināt ar Savienības 
tiesību aktiem saistīto administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 462
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kopējai lauksaimniecības politikai 
joprojām ir liela nozīme Eiropas 
Savienības teritoriālajā un sociālajā 
kohēzijā un Eiropas Savienības lauku 
apvidu attīstībā, un no tās lielā mērā ir 
atkarīga lauku apvidu ražošanas 
struktūra un Kopienas iedzīvotāju 
pašapgādes līmenis. Tāpēc ir jācenšas 
ierobežot lauksaimnieciskās darbības 
pakāpenisku pamešanu, saglabājot 
spēcīgu un pietiekami finansētu KLP, lai 
turpinātu atbalstīt lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību, novērstu iedzīvotāju 
skaita samazināšanos lauku apvidos un 
turpinātu apmierināt patērētāju prasības 
saistībā ar vides aizsardzību, pārtikas 
nodrošinājumu un dzīvnieku labturību. 
Ņemot vērā problēmas, ar kurām 
jāsaskaras Eiropas Savienības ražotājiem, 
lai reaģētu uz jaunām normatīvajām 
prasībām, un izteiktākus vidiskos 
centienus cenu nestabilitātes apstākļos un 
saistībā ar Kopienas robežu lielāku 
atvērtību importam no trešām valstīm, 
KLP budžets ir jāsaglabā vismaz tādā 
pašā līmenī kā 2014.–2020. gada 
periodam.

Or. es

Grozījums Nr. 463
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kopējai lauksaimniecības politikai 
joprojām ir liela nozīme Eiropas 
Savienības lauku apvidu attīstībā, un no 
tās lielā mērā ir atkarīgs Kopienas 
iedzīvotāju pašapgādes līmenis. Tāpēc ir 
jācenšas ierobežot lauksaimnieciskās 
darbības pakāpenisku pamešanu, 
saglabājot spēcīgu, pietiekami finansētu 
un darbu garantējošu KLP, lai novērstu 
iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku 
apvidos un turpinātu apmierināt 
patērētāju prasības saistībā ar vides 
aizsardzību, pārtikas nodrošinājumu un 
dzīvnieku labturību. Ņemot vērā 
problēmas, ar kurām jāsaskaras Eiropas 
Savienības ražotājiem, lai reaģētu uz 
jaunām normatīvajām prasībām, un 
izteiktākus vidiskos centienus cenu 
nestabilitātes apstākļos un saistībā ar 
Kopienas robežu lielāku atvērtību 
importam no trešām valstīm, KLP budžets 
ir jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī kā 
2014.–2020. gada periodam.

Or. es

Grozījums Nr. 464
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Atgādina, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 39. pantā ir noteikti 
konkrēti kopējās lauksaimniecības 
politikas mērķi:

1. paaugstināt lauksaimniecības 
ražīgumu, veicinot tehnikas attīstību un 
panākot ražošanas faktoru, jo īpaši 
darbaspēka, optimālu izmantojumu;

2. nodrošināt lauksaimniekiem pietiekami 
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augstu dzīves līmeni;

3. stabilizēt lauksaimniecības un pārtikas 
tirgus;

4. nodrošināt apgādi ar pārtikas 
produktiem; kā arī:

5. nodrošināt patērētājiem samērīgas 
pārtikas cenas.

Uzsver, ka ES kopējai lauksaimniecības 
politikai pirmām kārtām vienmēr jākalpo 
iepriekš minētajam ES mērķim, vienlaikus 
arī tiecoties sasniegt ES mērķus attiecībā 
uz ilgtspējīgas lauksaimniecības 
veicināšanu un vides un dabas 
saglabāšanu, kā arī teritoriālas un 
sociālas kohēzijas panākšanu lauku 
apvidos.

Or. en

Pamatojums

Mums vienmēr jāturas pie galvenajiem LESD 39. pantā noteiktajiem KLP mērķiem, un tas ir 
arī jāpaziņo.

Grozījums Nr. 465
Manolis Kefalogiannis

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kopējai lauksaimniecības politikai 
joprojām ir liela nozīme Eiropas 
Savienības lauku apvidu attīstībā, un no 
tās lielā mērā ir atkarīgs Kopienas 
iedzīvotāju pašapgādes līmenis. Tāpēc ir 
jācenšas ierobežot lauksaimnieciskās 
darbības pakāpenisku pamešanu, 
saglabājot spēcīgu un pietiekami 
finansētu KLP, lai novērstu iedzīvotāju 
skaita samazināšanos lauku apvidos un 
turpinātu apmierināt patērētāju prasības 
saistībā ar vides aizsardzību, pārtikas 
nodrošinājumu un dzīvnieku labturību. 
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Ņemot vērā problēmas, ar kurām 
jāsaskaras Eiropas Savienības ražotājiem, 
lai reaģētu uz jaunām normatīvajām 
prasībām, un izteiktākus vidiskos 
centienus cenu nestabilitātes un Kopienas 
robežu lielākas atvērtības importam no 
trešām valstīm apstākļos, KLP budžets ir 
jāsaglabā vismaz tādā pašā līmenī kā 
2014.–2020. gada periodam.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2019. gada 
30. maija rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu un pašu resursiem 2021.–
2027. gadam pauda nožēlu par to, ka 
Komisijas 2018. gada 2. maija 
priekšlikums par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam paredz tiešu 
15 % samazinājumu KLP līmenī, un 
iebilda pret jebkādu samazinājumu, kas 
varētu kaitēt minētās politikas būtībai un 
mērķiem. Šajā sakarībā tas arī apšaubīja 
priekšlikumu krasi samazināt ELFLA par 
vairāk nekā 25 %.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ir svarīgi KLP 2021.–2027. gadam 
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ES-27 valstīs piešķirto kopējo 
finansējumu saglabāt vismaz 2014.–2020. 
gada budžeta līmenī salīdzināmās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs saņēmējiem. Uz 
veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri (tādi kā 
KLP mērķi un pamatprasības), bet 
dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā. Tomēr, lai novērstu to, 
ka šāda subsidiaritāte izraisa KLP 
renacionalizāciju, šajā regulā būtu 
jāiekļauj stingrs Eiropas Savienības 
noteikumu kopums, kura mērķis būtu 
novērst konkurences izkropļojumus un 
nodrošināt nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem Kopienas lauksaimniekiem 
visā ES teritorijā. Savā pieejā minēto 
mērķu sasniegšanai dalībvalstis nodrošina 
arī administratīvā sloga samazināšanu 
saņēmējiem.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm savās stratēģijās jāietver skaidri un praktiski pasākumi un drošības nosacījumi, 
ko tās piemēros, lai samazinātu administratīvo slogu saņēmējiem. Turklāt atzinīgi vērtējama 
ir lielāka subsidiaritāte, jo tā varētu palielināt lauksaimnieku rīcības brīvību. Tā arī palīdzētu 
samazināt pārmērīgu birokrātiju. Taču vienlaikus mums ir stingri jānoraida KLP 
renacionalizācija.

Grozījums Nr. 469
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs saņēmējiem. Uz 
veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri (tādi kā 
KLP mērķi un kopējās prasības), bet 
dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā. Tomēr, lai novērstu to, 
ka šāda subsidiaritāte izraisa KLP 
renacionalizāciju, šajā regulā būtu 
jāiekļauj stingrs Eiropas Savienības 
noteikumu kopums, kura mērķis būtu 
novērst konkurences izkropļojumus un 
nodrošināt nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem Kopienas lauksaimniekiem 
visā ES teritorijā. Savā pieejā minēto 
mērķu sasniegšanai dalībvalstis nodrošina 
administratīvā sloga samazināšanu 
saņēmējiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem, piemēram, aizvien lielāko 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
koncentrāciju un cita starpā arī tiešo 
maksājumu koncentrāciju dažu personu 
rokās, un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz ilgtspēju un 
veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri (tādi kā 
KLP mērķi un pamatprasības), bet 
dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu plašākā vienlīdzīgu 
konkurences nosacījumu kontekstā. 
Lielāka subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā 
vietējos apstākļus un vajadzības, jo tā 
individualizē atbalstu un šādi palielina tā 
pienesumu Savienības mērķu sasniegšanā. 
Tas ir iespējams tikai tad, ja mērķi ir 
vērienīgi un tiek izmantota uzraudzības 
sistēma, kas ļauj salīdzināt dalībvalstu 
situāciju, lai garantētu, ka Eiropas līmenī 
KLP sekmē sabiedrības prasības attiecībā 
uz vidi, bioloģisko daudzveidību un 
dzīvnieku labturību.

Or. en
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Grozījums Nr. 471
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs saņēmējiem un 
dalībvalstu kompetentajā iestādēm. Uz 
veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri (tādi kā 
KLP mērķi un kopējās prasības), bet 
dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā. Tomēr, lai novērstu to, 
ka šāda subsidiaritāte izraisa KLP 
renacionalizāciju, šajā regulā būtu 
jāiekļauj stingrs Eiropas Savienības 
noteikumu kopums, kura mērķis būtu 
novērst konkurences izkropļojumus un 
nodrošināt nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem Kopienas lauksaimniekiem 
visā ES teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā. Tomēr, lai 
nodrošinātu to, ka šāda subsidiaritāte 
neizraisa KLP nacionalizāciju, šajā 
regulā būtu jāiekļauj stingrs Eiropas 
Savienības noteikumu kopums, kura 
mērķis būtu novērst konkurences 
izkropļojumus un nodrošināt 
nediskriminējošu attieksmi pret visiem 
Kopienas lauksaimniekiem visā ES 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Manolis Kefalogiannis

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
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sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs saņēmējiem. Uz 
veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri (tādi kā 
KLP mērķi un kopējās prasības), bet 
dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā. Tomēr, lai novērstu to, 
ka šāda subsidiaritāte izraisa KLP 
renacionalizāciju, šajā regulā būtu 
jāiekļauj stingrs Eiropas Savienības 
noteikumu kopums, kura mērķis būtu 
novērst konkurences izkropļojumus un 
nodrošināt nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem Kopienas lauksaimniekiem 
visā ES teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs — jo īpaši 
saņēmējiem. Uz veikuma konkrētību 
balstītā KLP īstenošanas modelī Savienībai 
būtu jāparedz politikas pamatparametri 
(tādi kā KLP mērķi un pamatprasības), bet 
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jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek 
apdraudētas KLP kopīgās intereses, ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāvienkāršo lauksaimnieka darbs, vienlaikus saglabājot kopēju politiku.

Grozījums Nr. 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu, vienlaikus 
garantējot drošu politiku un finansiālo 
drošību nozarei. Lielāka subsidiaritāte ļauj 
labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un 
vajadzības, jo tā individualizē atbalstu un 
šādi palielina tā pienesumu Savienības 
mērķu sasniegšanā.
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Or. ro

Grozījums Nr. 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs lauksaimniekiem. 
Uz veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri (tādi kā 
KLP mērķi un pamatprasības), bet 
dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un mērķrādītāju 
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot 
politikas noteiktību un finansiālo drošību
nozarei. Lielāka subsidiaritāte ļauj labāk 
ņemt vērā vietējos apstākļus un vajadzības, 
jo tā individualizē atbalstu un šādi palielina 
tā pienesumu Savienības mērķu 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
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reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

reģionāla, lauku, vietēja un saimniecību 
līmeņa augošajiem izaicinājumiem un 
iespējām, un tādēļ ir jāuzlabo KLP 
pārvaldība un jāuzlabo šīs politikas devums 
Savienības mērķu sasniegšanā, kā arī 
ievērojami jāsamazina administratīvais 
slogs. Uz veikuma konkrētību balstītā KLP 
īstenošanas modelī Savienībai būtu 
jāparedz kopīgi politikas parametri, lai 
novērstu apzinātās problēmas (tādi kā 
KLP mērķi, tostarp lauku attīstības jomā), 
bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par veidu, kādā tās nodrošina 
izvirzīto mērķu un kopīgo ES un valstu
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP kopīgie 
mērķi un prasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, kādā 
tās nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu, 
KLP intervences pasākumu īstenošanu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
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atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 479
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāuzņemas lielāka atbildība par veidu, 
kādā tās nodrošina izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

(2) KLP ir straujāk un aktīvāk jāreaģē 
uz Savienības, starptautiska, valstu, 
reģionāla, vietēja un saimniecību līmeņa 
izaicinājumiem un iespējām, un tādēļ ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
šīs politikas devums Savienības mērķu 
sasniegšanā, kā arī ievērojami jāsamazina 
administratīvais slogs. Uz veikuma 
konkrētību balstītā KLP īstenošanas modelī 
Savienībai būtu jāparedz politikas 
pamatparametri (tādi kā KLP mērķi un 
pamatprasības), bet dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir lielāka autonomija attiecībā uz 
veidu, kādā tās nodrošina izvirzīto mērķu 
un mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte ļauj labāk ņemt vērā vietējos 
apstākļus un vajadzības, jo tā individualizē 
atbalstu un šādi palielina tā pienesumu 
Savienības mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu (3) Būtu jādod rīcības brīvība 
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kopēju definīciju izmantošana 
dalībvalstīm ir radījusi zināmas grūtības 
savu nacionālo, reģionālo un vietējo 
īpatnību atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod 
rīcības brīvība dalībvalstīm pašām noteikt 
dažas KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi (“pamatdefinīcijas”), kuras
jāiestrādā minētajās definīcijās.

dalībvalstīm pašām noteikt dažas KLP 
stratēģiskajā plānā iekļaujamās definīcijas. 
Lai nodrošinātu mērķu un prasību satvaru 
un kopīgus vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, Savienības līmenī tomēr būtu 
jāparedz tās būtiskie pamatelementi, kuri
jāiestrādā minētajās pamatdefinīcijās.

Or. es

Grozījums Nr. 481
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana 
dalībvalstīm ir radījusi zināmas grūtības 
savu nacionālo, reģionālo un vietējo 
īpatnību atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod 
rīcības brīvība dalībvalstīm pašām noteikt 
dažas KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi (“pamatdefinīcijas”), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

(3) Tāpēc būtu jādod noteikta līmeņa
rīcības brīvība dalībvalstīm pašām noteikt 
dažas KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās kopīgi būtiskie 
pamatelementi ("pamatdefinīcijas"), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm 
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod rīcības 
brīvība dalībvalstīm pašām noteikt dažas 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi (“pamatdefinīcijas”), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm 
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod rīcības 
brīvība dalībvalstīm pašām noteikt dažas 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz
sistēma un tās būtiskie pamatelementi 
("pamatdefinīcijas"), kuras jāiestrādā 
minētajās definīcijās, lai novērstu vienotā 
tirgus izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm 
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod rīcības 
brīvība dalībvalstīm pašām noteikt dažas 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi (“pamatdefinīcijas”), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm 
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod rīcības 
brīvība dalībvalstīm pašām noteikt dažas 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
ekonomiskus, ekoloģiskus un sociālus
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi ("pamatdefinīcijas"), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod rīcības 
brīvība dalībvalstīm pašām noteikt dažas 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi (“pamatdefinīcijas”), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm 
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod augstas 
pakāpes rīcības brīvība dalībvalstīm pašām 
noteikt dažas KLP stratēģiskajā plānā 
iekļaujamās definīcijas. Lai nodrošinātu 
kopīgus vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, Savienības līmenī tomēr būtu 
jāparedz zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi ("pamatdefinīcijas"), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

Or. ro

Grozījums Nr. 485
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
kopēju definīciju izmantošana dalībvalstīm 
ir radījusi zināmas grūtības savu nacionālo, 
reģionālo un vietējo īpatnību 
atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod rīcības 
brīvība dalībvalstīm pašām noteikt dažas 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi (“pamatdefinīcijas”), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

(3) Pilnībā Savienības līmenī noteiktu 
dažu kopēju definīciju izmantošana 
dalībvalstīm ir radījusi zināmas grūtības 
savu nacionālo, reģionālo un vietējo 
īpatnību atspoguļošanā. Tāpēc būtu jādod 
rīcības brīvība dalībvalstīm pašām noteikt 
dažas KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamās 
definīcijas. Lai nodrošinātu kopīgus 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
Savienības līmenī tomēr būtu jāparedz 
zināma sistēma un tās būtiskie 
pamatelementi ("pamatdefinīcijas"), kuras 
jāiestrādā minētajās definīcijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
pamatmērķis; tādēļ kopējā 
lauksaimniecības politikā jāiekļauj 
dzimumu līdztiesības aspekts.

Or. es

Grozījums Nr. 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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) 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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

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 agroekoloģiskās 
ražošanas sistēmu un sociālās vides
lauksaimniecības platības 
apsaimniekošana. Dalībvalstīm savos KLP 
stratēģiskajos plānos lauksaimnieciskās 
darbības definīcijas būtu jāpielāgo 
vietējiem apstākļiem saskaņā ar ES 
saistībām, piemēram, ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem (IAM) un klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 

(4) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
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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.

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, vienlaikus ievērojot ES 
mēroga pamatdefinīciju.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu KLP attīstību, tai ir jāpaliek kopīgai politikai.

Grozījums Nr. 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 

(4) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
nolīgumā noteiktās starptautiskās saistības 
par iekšējo atbalstu, un jo īpaši to, lai 
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 
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platības apsaimniekošana. Dalībvalstīm 
savos KLP stratēģiskajos plānos šī 
vispārīgā lauksaimnieciskās darbības 
definīcija būtu jāpielāgo vietējiem 
apstākļiem.

apsaimniekošana. Dalībvalstīm savos KLP 
stratēģiskajos plānos šī vispārīgā 
lauksaimnieciskās darbības definīcija būtu 
jāpielāgo vietējiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr.491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
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zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas. Ņemot vērā 
vienkāršošanas mērķi, pamatdefinīcijām 
būtu jānovērš papildu slogs vai 
lauksaimniekiem nerealizējama 
agronomisko vai ekonomisko prasību 
ievērošana.

Or. it

Grozījums Nr. 492
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
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iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
tikai vai ne tikai zāle vai kurās aug citi 
lopbarības zālaugi, neatkarīgi no tā, vai 
šādas platības tiek izmantotas. Paturot 
prātā sistēmas vienkāršošanas mērķi, būtu 
jāizvairās no papildu sloga 
lauksaimniekiem vai nereālu 
agronomisku vai ekonomisku prasību 
izvirzīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
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norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas. KLP vienkāršošanas 
mērķim būtu jāpievērš galvenā uzmanība, 
lai nodrošinātu, ka netiek palielināts 
administratīvais slogs lauksaimniekiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
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norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas. KLP vienkāršošanas 
mērķim jābūt uzmanības centrā, lai 
nodrošinātu, ka netiek radīts papildu 
slogs lauksaimniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Maria Noichl

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu skaidri jānosaka tā, 
lai saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
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norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle, citi lopbarības zālaugi, krūmi 
un koki vai kurās ir citi platības ziņā 
nelieli ainavas elementi, kas nav paredzēti 
lopbarībai, neatkarīgi no tā, vai šādas 
platības tiek izmantotas.

Or. de

Grozījums Nr. 496
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
kopīgos elementus, kas nodrošina 
dalībvalstu lēmumu salīdzināmību un 
vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas 
lauksaimniekiem, bet lai neierobežotu 
dalībvalstu iespējas sasniegt Savienības 
līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
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noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

Or. fr

Grozījums Nr. 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver faktiski 
ražojošas platības, kā arī stādaudzētavas. 
Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
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iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas 
platības tiek izmantotas.

zālaugi, kā arī ir pieejami krūmu un koku 
augļi, piemēram, ozolzīles vai kastaņi.

Or. es

Grozījums Nr. 498
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem un tradicionālajai praksei. 
Aramzemes pamatdefinīcija būtu jāformulē 
tā, lai ar dalībvalstu definīciju varētu 
aptvert dažādus ražošanas veidus, tostarp 
tādas sistēmas kā agromežsaimniecība un 
aramas platības, kurās aug arī krūmi un 
koki, un sistēmas, kurās jāizmanto 
papuves, un šādi nodrošināt to, ka 
attiecīgās intervences ir atsaistītas. Ar 
ilggadīgo stādījumu pamatdefinīciju būtu 
jāaptver gan faktiski ražojošas, gan 
neražojošas platības, kā arī stādaudzētavas 
un īscirtmeta atvasājs, precīzāku definīciju 
atstājot dalībvalstu ziņā. Ilggadīgo zālāju 
pamatdefinīcija būtu jāformulē tādā veidā, 
kas ļauj dalībvalstīm norādīt papildu 
kritērijus un iekļaut noganīšanai derīgas vai 
dzīvnieku barības iegūšanai izmantojamas 
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ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

platības, kurās tiek nodrošināta zālaugu 
platība apputeksnētājiem, aug ne tikai zāle 
vai kurās aug citi lopbarības zālaugi, 
neatkarīgi no tā, vai šādas platības tiek 
izmantotas.

Or. en

Pamatojums

Ilggadīgo zālāju aizsardzība konkrētās teritorijās ir atkarīga no tradicionālās prakses.

Grozījums Nr. 499
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem un tradicionālajai praksei. 
Aramzemes pamatdefinīcija būtu jāformulē 
tā, lai ar dalībvalstu definīciju varētu 
aptvert dažādus ražošanas veidus, tostarp 
tādas sistēmas kā agromežsaimniecība un 
aramas platības, kurās aug arī krūmi un 
koki, un sistēmas, kurās jāizmanto 
papuves, un šādi nodrošināt to, ka 
attiecīgās intervences ir atsaistītas. Ar 
ilggadīgo stādījumu pamatdefinīciju būtu 
jāaptver gan faktiski ražojošas, gan 
neražojošas platības, kā arī stādaudzētavas 
un īscirtmeta atvasājs, precīzāku definīciju 
atstājot dalībvalstu ziņā. Ilggadīgo zālāju 
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jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 
iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

pamatdefinīcija būtu jāformulē tādā veidā, 
kas ļauj dalībvalstīm norādīt papildu 
kritērijus un iekļaut noganīšanai derīgas vai 
dzīvnieku barības iegūšanai izmantojamas 
platības, kurās aug ne tikai zāle vai kurās 
aug citi lopbarības zālaugi, neatkarīgi no 
tā, vai šādas platības tiek izmantotas.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī nospraustos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem. Aramzemes pamatdefinīcija 
būtu jāformulē tā, lai ar dalībvalstu 
definīciju varētu aptvert dažādus ražošanas 
veidus, tostarp tādas sistēmas kā 
agromežsaimniecība un aramas platības, 
kurās aug arī krūmi un koki, un sistēmas, 
kurās jāizmanto papuves, un šādi 
nodrošināt to, ka attiecīgās intervences ir 
atsaistītas. Ar ilggadīgo stādījumu 
pamatdefinīciju būtu jāaptver gan faktiski 
ražojošas, gan neražojošas platības, kā arī 
stādaudzētavas un īscirtmeta atvasājs, 
precīzāku definīciju atstājot dalībvalstu 
ziņā. Ilggadīgo zālāju pamatdefinīcija būtu 
jāformulē tādā veidā, kas ļauj dalībvalstīm 
norādīt papildu kritērijus un iekļaut 
noganīšanai derīgas vai dzīvnieku barības 

(5) Lauksaimniecības platības 
pamatdefinīcija būtu jānosaka tā, lai 
saglabātu Savienības mērogā būtiskos 
elementus, kas nodrošina dalībvalstu 
lēmumu salīdzināmību, bet lai 
neierobežotu dalībvalstu iespējas sasniegt 
Savienības līmenī izvirzītos mērķus. Ar 
lauksaimniecības platības pamatdefinīciju 
saistītās aramzemes, ilggadīgo stādījumu 
un ilggadīgo zālāju pamatdefinīcijas būtu 
jāformulē plaši, lai dalībvalstis tās vēlāk 
varētu precizēt atbilstoši vietējiem 
apstākļiem un tradicionālajai praksei. 
Aramzemes pamatdefinīcija būtu jāformulē 
tā, lai ar dalībvalstu definīciju varētu 
aptvert dažādus ražošanas veidus, tostarp 
tādas sistēmas kā agromežsaimniecība un 
aramas platības, kurās aug arī krūmi un 
koki, un sistēmas, kurās jāizmanto 
papuves, un šādi nodrošināt to, ka 
attiecīgās intervences ir atsaistītas. Ar 
ilggadīgo stādījumu pamatdefinīciju būtu 
jāaptver gan faktiski ražojošas, gan 
neražojošas platības, kā arī stādaudzētavas 
un īscirtmeta atvasājs, precīzāku definīciju 
atstājot dalībvalstu ziņā. Ilggadīgo zālāju 
pamatdefinīcija būtu jāformulē tādā veidā, 
kas ļauj dalībvalstīm norādīt papildu 
kritērijus un iekļaut noganīšanai derīgas vai 
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iegūšanai izmantojamas platības, kurās aug 
ne tikai zāle vai kurās aug citi lopbarības 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

dzīvnieku barības iegūšanai izmantojamas 
platības, kurās aug ne tikai zāle vai kurās 
aug citi lopbarības zālaugi, neatkarīgi no 
tā, vai šādas platības tiek izmantotas.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ELFLA un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas “Apvārsnis Eiropa” un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos.

(6) ELFLA un programmas "Apvārsnis 
Eiropa" sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas "Apvārsnis Eiropa"
kopu "Pārtika un dabas resursi" un 
"Iekļaujoša un droša sabiedrība, tostarp 
noturība pret katastrofām" un Eiropas 
inovācijas partnerības (EIP) 
"Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja"
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos saskaņā ar IAM.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ELFLA un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas “Apvārsnis Eiropa” un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 

(6) ELFLA un programmas "Apvārsnis 
Eiropa" sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas "Apvārsnis Eiropa" un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
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“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos.

"Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja"
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos, lai nodrošinātu 
lauksaimnieku piekļuvi progresīvām 
tehnoloģijām.

Or. ro

Grozījums Nr.503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ELFLA un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas “Apvārsnis Eiropa” un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos.

(6) ELFLA un programmas "Apvārsnis
Eiropa" sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas "Apvārsnis Eiropa" un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
"Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja" 
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē tāda inovācija, kurai būtu 
pozitīva ietekme lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos.

Or. it

Grozījums Nr. 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ELFLA un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas “Apvārsnis Eiropa” un 

(6) ELFLA un programmas "Apvārsnis 
Eiropa" sinerģijām būtu jāiedrošina 
ELFLA pēc iespējas labāk izmantot 
pētniecības un inovācijas rezultātus, jo 
sevišķi programmas "Apvārsnis Eiropa" un 
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Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
“Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” 
finansēto projektu rezultātus, un tādējādi 
jāsekmē inovācija lauksaimniecības nozarē 
un lauku apvidos.

Eiropas inovācijas partnerības (EIP) 
"Lauksaimniecības ražīgums un vides
ilgtspēja" finansēto projektu rezultātus, un 
tādējādi jāsekmē inovācija 
lauksaimniecības nozarē un lauku apvidos.

Or. en

Pamatojums

Vides ilgtspējai jābūt vienlīdzīgā līmenī ar lauksaimniecības ražīguma attīstību.

Grozījums Nr. 505
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai.

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus, vienlaikus ļaujot 
dalībvalstīm ņemt vērā ainavas iezīmes, 
kas raksturo saimniecības 
lauksaimniecībā izmantojamās platības 
šajos atbalsttiesīgajos hektāros. Lai 
novērstu divkāršu pieprasījumu 
iesniegšanu, dalībvalstīm būtu jānosaka, ar 
kādiem nosacījumiem zemi atzīst par 
lauksaimnieka rīcībā esošu zemi. Pastāvot 
varbūtībai, ka lauksaimniecības zemi 
reizumis uz īsu laiku var izmantot 
darbībām, kas nav izteikti 
lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai. Ņemot vērā lauksaimniecībā 
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izmantojamās zemes nelikumīgas 
aizņemšanas iespēju, dalībvalstīm 
vajadzētu atļaut atzīt dažas platības, kas 
tiek izmantotas nelikumīgi, par 
neatbalsttiesīgām, jo īpaši tad, ja galīgais 
tiesas lēmums norāda, ka deklarētājs šīs 
platības izmanto nelikumīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai.

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi.

Or. es

Grozījums Nr. 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai.

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai. Komisijai nesenākais vai 
atbilstīgākais gads, ko norādījušas 
dalībvalstis, būtu jāuzskata par atsauces 
gadu dalībvalstu paziņoto atbalsttiesīgo 
hektāru kopējam skaitam.

Or. ro

Grozījums Nr. 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
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jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai.

jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, ja vien 
tās nekaitē lauksaimniecības ražošanas 
jaudai vai dabiskajām īpašībām,
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 
izmantotas arī ilgtspējīgai
nelauksaimnieciskai darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus, 
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem par atbalsttiesīgiem 
hektāriem var atzīt platības, kuras tiek 

(7) Lai panāktu juridisko noteiktību par 
to, ka atbalstu izmaksā par lauksaimnieka 
rīcībā esošu lauksaimniecības platību, kurā 
notiek lauksaimnieciska darbība, būtu 
jānosaka atbalsttiesīgā hektāra 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Lai novērstu divkāršu 
pieprasījumu iesniegšanu, dalībvalstīm 
būtu jānosaka, ar kādiem nosacījumiem 
zemi atzīst par lauksaimnieka rīcībā esošu 
zemi. Pastāvot varbūtībai, ka 
lauksaimniecības zemi reizumis uz īsu 
laiku var izmantot darbībām, kas nav 
izteikti lauksaimnieciskas, un to vidū ir 
nelauksaimnieciskas darbības, kuras spēj 
dažādot saimniecības ienākumus,
dalībvalstīm būtu jānosaka, ar kādiem 
nosacījumiem uz laiku un konkrētā 
procentuālā attiecībā no atbalsttiesīgās 
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izmantotas arī nelauksaimnieciskai 
darbībai.

platības par atbalsttiesīgiem hektāriem var 
atzīt platības, kuras tiek izmantotas arī 
nelauksaimnieciskai darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai aizsargātu sabiedrības veselību 
un nodrošinātu saskaņotību ar pārējo 
tiesisko regulējumu, atbalsttiesīgā hektāra 
definīcijā attiecībā uz kaņepju audzēšanas 
platībām būtu jāparedz, ka drīkst izmantot 
tikai tādu kaņepju šķirņu sēklas, kurām 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 
0,2 %.

(8) Lai aizsargātu sabiedrības veselību
un nodrošinātu saskaņotību ar pārējo 
tiesisko regulējumu, atbalsttiesīgā hektāra 
definīcijā attiecībā uz kaņepju audzēšanas 
platībām būtu jāparedz, ka drīkst izmantot 
tikai tādu kaņepju šķirņu sēklas, kurām 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 
0,5 %.

Or. en

Pamatojums

Zemāka tetrahidrokanabinola robežvērtība Eiropā ierobežo šķirņu izvēli Eiropas 
lauksaimniekiem. Ierobežojuma 0,2 % apmērā dēļ kaņepju pārtikas nozare Eiropā 
konkurences ziņā atrodas ievērojami nelabvēlīgākā situācijā, salīdzinot ar Ziemeļamerikas un 
Āzijas ražotājiem (0,3 %-1 %).Eiropas Savienībā starptautiski pieņemtā 0,3 % vērtība tika 
izmantota līdz 1999. gadam. Pēc tam robežvērtība no 0,3 % tika pazemināta uz 0,2 %. 
Atgriešanās pie 0,3 % robežvērtības vai tās palielināšana uz 0,5% ļautu būtiski uzlabot šo 
augu produktu kvalitāti un kvantitāti.

Grozījums Nr.511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai aizsargātu sabiedrības veselību (8) Lai aizsargātu sabiedrības veselību 
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un nodrošinātu saskaņotību ar pārējo 
tiesisko regulējumu, atbalsttiesīgā hektāra 
definīcijā attiecībā uz kaņepju audzēšanas 
platībām būtu jāparedz, ka drīkst izmantot 
tikai tādu kaņepju šķirņu sēklas, kurām 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 
0,2 %.

un nodrošinātu saskaņotību ar pārējo 
tiesisko regulējumu, atbalsttiesīgā hektāra 
definīcijā attiecībā uz kaņepju audzēšanas 
platībām būtu jāparedz, ka drīkst izmantot 
tikai tādu kaņepju šķirņu sēklas, kurām 
tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz 
0,3 %.

Or. it

Grozījums Nr. 512
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP veikumu 
un garantētu tiešo maksājumu taisnīgu 
sadali, ienākumu atbalsts būtu jāorientē uz 
īsteniem lauksaimniekiem. Lai Savienības 
līmenī nodrošinātu stingru un vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver kopējos šā 
jēdziena elementus. Šai definīcijai 
vajadzētu būt pamatotai uz reālu un 
efektīvu lauksaimniecisko darbību, 
nodrošinot, ka tā ir orientēta uz aktīviem 
lauksaimniekiem — tiem, kas ražo 
lopbarību, šķiedras un atjaunojamo 
enerģiju —, kuri veicina nozares ilgtspēju 
un nodrošina sabiedrībai svarīgas lietas 
un izaugsmi. Uz šā pamata dalībvalstīm 
savā KLP stratēģiskajā plānā, pamatojoties 
uz tādiem nosacījumiem kā, piemēram, 
ienākumu pārbaudes, darbaspēka 
izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
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darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja. 
Jebkurā gadījumā pamatdefinīcijai 
vajadzētu veicināt Eiropas Savienības 
ģimenes lauku saimniecību modeļa 
saglabāšanu un balstīties uz pierādāmu 
lauksaimniecisku darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Tomēr ir jāizveido kopīgs negatīvais 
saraksts par tām struktūrām, kas ir 
izslēgtas no tiešajiem maksājumiem —, 
līdzīgi sarakstam Regulas 
Nr. 1307/2013/ES 9. panta 2. punktā.
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides 
stiprinātāja. Jebkurā gadījumā 
pamatdefinīcijai vajadzētu veicināt 
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Eiropas Savienības ģimenes lauku 
saimniecību modeļa saglabāšanu un 
balstīties uz pierādāmu lauksaimniecisku 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Arī turpmāk no tiešo maksājumu saņēmēju vidus jāizslēdz lidostas, dzelzceļa pakalpojumi, 
hidrobūves, nekustamā īpašuma pakalpojumi, sporta un atpūtas laukumi.

Grozījums Nr. 514
Tom Vandenkendelaere

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP veikumu 
un nodrošinātu tiešo maksājumu taisnīgu 
sadali, ienākumu atbalsts būtu jāorientē uz 
īsteniem lauksaimniekiem. Lai Savienības 
līmenī nodrošinātu vienotu pieeju šādai 
atbalsta orientēšanai, būtu jānosaka īstena 
lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura ietver 
kopējos šā jēdziena elementus. Uz šā 
pamata dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis un 
atrašanās reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja. 
Jebkurā gadījumā pamatdefinīcijai 
vajadzētu veicināt Eiropas Savienības 
ģimenes lauku saimniecību modeļa 
saglabāšanu un balstīties uz pierādāmu 
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lauksaimniecisku darbību, kā noteikts šīs 
regulas 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā.

Or. nl

Grozījums Nr. 515
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP veikumu 
un garantētu tiešo maksājumu taisnīgu 
sadali, ienākumu atbalsts būtu jāorientē uz 
īsteniem lauksaimniekiem. Lai Savienības 
līmenī nodrošinātu vienotu pieeju šādai 
atbalsta orientēšanai, būtu jānosaka īstena 
lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura ietver 
kopējos šā jēdziena elementus. Uz šā 
pamata dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis un 
atrašanās reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
No atbalsta nedrīkst izslēgt daudznozaru 
lauksaimniekus, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja. 
Jebkurā gadījumā pamatdefinīcijai 
vajadzētu veicināt Eiropas Savienības 
ģimenes lauku saimniecību modeļa 
saglabāšanu un balstīties uz skaidri 
noteiktu lauksaimniecisku darbību 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Tiešo maksājumu piešķiršana īsteniem lauksaimniekiem, paredzot skaidru saikni ar 
lauksaimniecisku darbību, ir taisnīgākais risinājums attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) pārdalīšanu.

Grozījums Nr. 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP veikumu 
un garantētu tiešo maksājumu taisnīgu 
sadali, ienākumu atbalsts būtu jāorientē uz 
īsteniem lauksaimniekiem. Lai Savienības 
līmenī nodrošinātu vienotu pieeju šādai 
atbalsta orientēšanai, būtu jānosaka īstena 
lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura ietver 
kopējos šā jēdziena elementus. Uz šā 
pamata dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis un 
atrašanās reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
No atbalsta nedrīkst izslēgt daudznozaru 
lauksaimniekus, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja. 
Jebkurā gadījumā pamatdefinīcijai 
vajadzētu veicināt Eiropas Savienības 
ģimenes lauku saimniecību modeļa 
saglabāšanu un balstīties uz skaidri 
noteiktu lauksaimniecisku darbību 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Tādi kopējie KLP elementi kā definīcijas ir jāsaskaņo un jānosaka ES līmenī, tomēr paredzot 
pietiekamu elastīgumu, lai tos sīkāk pielāgotu dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 517
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu 
jāorientē uz īsteniem lauksaimniekiem. 
Lai Savienības līmenī nodrošinātu 
vienotu pieeju šādai atbalsta orientēšanai, 
būtu jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis un 
atrašanās reģistros, var noteikt to, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu 
jāorientē uz īsteniem lauksaimniekiem. 
Lai Savienības līmenī nodrošinātu 
vienotu pieeju šādai atbalsta orientēšanai, 
būtu jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, dalībvalstis savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis un 
atrašanās reģistros, var noteikt to, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata, lai 
novērstu jebkādas bīstamas tendences 
attiecībā uz spekulatīvu zemes 
sagrābšanu, dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz tādiem 
nosacījumiem kā, piemēram, ienākumu 
pārbaudes, darbaspēka izlietojums 
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lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

saimniecībā, uzņēmējsabiedrības mērķis un 
atrašanās reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem, 
un jānodrošina, ka īstenie lauksaimnieki 
faktiski saņem KLP atbalstu. Turklāt šādi 
no atbalsta nebūtu jāizslēdz daudznozaru 
lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. ro

Grozījums Nr. 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstis savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, varētu noteikt to, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja. 
Jebkurā gadījumā šai pamatdefinīcijai 
jāpalīdz saglabāt pašreizējā Eiropas 
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Savienības ģimenes saimniecības 
paradigma un jābūt balstītai uz 
pierādāmu lauksaimniecisku darbību.

Or. ro

Grozījums Nr. 521
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz lauksaimniekiem, kuri veic 
lauksaimniecisku darbību savas 
saimniecības lauksaimnieciski 
izmantojamajās platībās. Lai Savienības 
līmenī nodrošinātu vienotu pieeju šādai 
atbalsta orientēšanai, būtu jānosaka 
lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura ietver 
būtiskākos šā jēdziena elementus, un 
lauksaimnieka skaidra definīcija 
atbalsttiesīguma noteikšanas nolūkos. Uz 
šā pamata dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki ir tiesīgi saņemt atbalstu; tā 
kā lauku attīstības politikas virziens ir 
mudinājis lauksaimniekus dažādot savas 
darbības ārpus saimniecības, šādi no 
atbalsta nebūtu jāizslēdz daudznozaru 
lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, maksājumu atbalsttiesīguma
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noteikšanas nolūkā lauksaimnieka definīcija būtu jānosaka ES līmenī. Jēdziena 
″lauksaimnieks″ izmantošanu nevajadzētu kvalificēt ar jēdzieniem, kas liek apšaubīt to 
leģitimitāti. Jēdziena ″īstens″ svītrošana attiecas uz visu tekstu.

Grozījums Nr. 522
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz vienu vai vairākiem 
tādiem nosacījumiem kā, piemēram, 
ienākumu pārbaudes, lauksaimnieka 
vecums, ņemot vērā valsts noteikumus par 
likumīgo pensionēšanās vecumu,
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un/vai
atrašanās reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. fr

Grozījums Nr. 523
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts ir jāorientē uz 
atbalsttiesīgiem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka atbalsttiesīga lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, paredzot plašus kritērijus, 
kuri ļautu dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā, pamatojoties uz 
minētajiem kritērijiem, noteikt to, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par 
atbalsttiesīgiem. Turklāt šādi no atbalsta 
nebūtu jāizslēdz daudznozaru 
lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
nozīmīgumu, ienākumu atbalsts būtu 
jāorientē uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, darba 
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darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

laiks saimniecībā, uzņēmējsabiedrības 
mērķis un atrašanās reģistros, būtu 
jānosaka tas, kādi lauksaimnieki nav 
uzskatāmi par īsteniem. Turklāt šādi no 
atbalsta nebūtu jāizslēdz daudznozaru 
lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. es

Grozījums Nr. 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz lauksaimniekiem. Lai Savienības līmenī 
nodrošinātu vienotu pieeju šādai atbalsta 
orientēšanai, būtu jānosaka lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. de
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Grozījums Nr. 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā un 
atrašanās reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

Or. en

Grozījums Nr.527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 

(9) Lai turpinātu uzlabot KLP 
veikumu, ienākumu atbalsts būtu jāorientē 
uz īsteniem lauksaimniekiem. Lai 
Savienības līmenī nodrošinātu vienotu 
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pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

pieeju šādai atbalsta orientēšanai, būtu 
jānosaka īstena lauksaimnieka 
pamatdefinīcija, kura ietver būtiskākos šā 
jēdziena elementus. Uz šā pamata 
dalībvalstīm savā KLP stratēģiskajā plānā, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 
darbaspēka izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un atrašanās 
reģistros, būtu jānosaka tas, kādi 
lauksaimnieki nav uzskatāmi par īsteniem. 
Turklāt šādi no atbalsta nebūtu jāizslēdz 
daudznozaru lauksaimnieki, kuri ir aktīvi 
lauksaimniecībā un veicina 
lauksaimniecības nozares ilgtspēju, jo 
viņu daudzpusīgā darbošanās bieži ir lauku 
apvidu sociālekonomiskās vides 
stiprinātāja.

Or. it

Grozījums Nr. 528
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai ņemtu vērā juridiskas 
personas vai fizisku vai juridisku personu 
grupas gadījumus, ja valsts tiesību akti 
piešķir šādas grupas individuāliem 
biedriem tādas tiesības un pienākumus, 
kuri ir līdzīgi tām tiesībām un 
pienākumiem, kas ir individuālajiem 
lauksaimniekiem, kuriem ir saimniecības 
vadītāja statuss. jo īpaši attiecībā uz viņu 
ekonomisko, sociālo un fiskālo statusu, ar 
nosacījumu, ka tas ir veicinājis attiecīgo 
juridisko personu vai grupu 
lauksaimniecisko struktūru 
nostiprināšanu, ir lietderīgi ļaut
dalībvalstīm piešķirt atbalstu kā tiešos 
maksājumus un kā atbalstu nozaru 
pasākumiem un lauku attīstības 
pasākumiem juridiskai personai vai 
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fizisku vai juridisku personu grupai, kas 
atbilst ″īstena lauksaimnieka″ definīcijai, 
kā arī piešķirt tai tiesības un pienākumus, 
kas raksturīgi individuālajam 
lauksaimniekam, kuram ir saimniecības 
vadītāja statuss, jo īpaši ņemot vērā tās 
ekonomisko, sociālo un fiskālo statusu. 
Grupa savā vārdā saņem atbalsta kopējo 
summu, ko veido atbalsts katram 
individuālajam lauksaimniekam, kas ir 
tās biedrs, ja grupa var pierādīt, ka katrs 
tās biedrs veicina sabiedrības 
stiprināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 529
Maria Gabriela Zoană

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) KLP ir jāīsteno dzimumu 
līdztiesības pieeja, ņemot vērā, ka sievietes 
lauku apvidos saskaras ar īpašām 
problēmām un dažkārt vairākveida 
diskrimināciju izglītībā, arodapmācībā un 
profesionālajā apmācībā, nodarbinātībā 
un piekļuvē sociālajai aizsardzībai. 
Sieviešu vadītas saimniecības parasti ir 
ievērojami mazākas, un sieviešu kā 
saimnieku dzīvesbiedru darba ieguldījums 
nekad netiek aprēķināts, tādējādi viņām 
nav neatkarīgu ienākumu un nevar 
nodrošināt viņu piekļuvi sociālajai 
aizsardzībai, kas izraisa dzimumu 
atalgojuma atšķirības un pensiju 
atšķirības lauku apvidos.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Nuno Melo
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Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Turklāt juridiskām personām vai 
grupām, ko veido fiziskas vai juridiskas 
personas, dalībvalstis var noteikt 
atbilstīgas robežvērtības un maksimālo 
robežu, kas jāpiemēro dalībvalstu 
stratēģiskajos plānos paredzētajam 
atbalstam vai intervencēm. Tādējādi, lai 
stiprinātu saimniecību struktūras, 
sekmējot attiecīgo juridisko personu vai 
grupu izveidi, var piemērot šos īpašos 
noteikumus, ja valsts tiesību aktos 
atsevišķam loceklim ir noteiktas tiesības 
un pienākumi, kas ir salīdzināmi ar tā 
atsevišķā lauksaimnieka tiesībām un 
pienākumiem, kurš ir saimniecības 
vadītājs.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Maria Gabriela Zoană

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Dalībvalstis tiecas veicināt 
dzimumu līdztiesību lauku apvidos un, 
izstrādājot stratēģisko plānu, tām ir jāņem 
vērā sieviešu neaizsargātība. Stratēģisko 
plānu izstrādā, īsteno, uzrauga un 
novērtē, raugoties no dzimumu 
līdztiesības perspektīvas. Šajā ziņā 
dalībvalstis nodrošina lauksaimniecībā 
nodarbināto sieviešu piekļuvi 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem un mudina sievietes 
piedalīties KLP uzraudzības komitejā.
Dalībvalstis arī stiprina savu spēju 
dzimuma aspekta iekļaušanā valsts 
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budžetā un pa dzimumiem sadalītu datu 
vākšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver būtiskākos šā jēdziena elementus.

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā 
mērķa, kas ir kritiski svarīgs, kontekstā 
nodrošinātu konsekvenci starp tiešo 
maksājumu intervencēm un lauku attīstības 
intervencēm, būtu jānosaka gados jauna 
lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura ietver 
būtiskākos šā jēdziena plašus elementus, 
kas nedrīkst būt pārāk ierobežojoši, lai 
atvieglotu jauniem dalībniekiem 
ienākšanu lauksaimniecībā un 
atspoguļotu realitāti uz vietas dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējās atbalsta shēmas šajā jomā bija pārāk ierobežojošas, kā rezultātā tika liegts 
atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 533
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
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attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver būtiskākos šā jēdziena elementus.

attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver kopējos šā jēdziena elementus 
saskaņā ar Regulu Nr. 2016/0282.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver būtiskākos šā jēdziena elementus.

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, dalībvalsts līmenī 
būtu jānosaka īpaši atbilstoša gados jauna 
lauksaimnieka definīcija, kura ietver 
būtiskākos šā jēdziena elementus.

Or. ro

Grozījums Nr. 535
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver būtiskākos šā jēdziena elementus.

(10) Lai ar paaudžu maiņu saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku 
attīstības intervencēm, būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, kura 
ietver kopējos šā jēdziena elementus.

Or. hr

Grozījums Nr. 536
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Marijana Petir

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai ar uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanu lauku apvidos saistītā mērķa 
kontekstā nodrošinātu konsekvenci starp 
tiešo maksājumu intervenču veidiem un 
lauku attīstības intervenču veidiem, 
Savienības līmenī būtu jānosaka gados 
jauna lauksaimnieka pamatdefinīcija, 
kura ietver kopējos šā jēdziena elementus.

Or. hr

Pamatojums

Regulā vairāk jānodala gados jauni un jauni lauksaimnieki, tostarp īpaši intervenču veidi 
katrai grupai, kā arī jānodala finansējums.

Grozījums Nr. 537
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) KLP ir jāņem vērā sieviešu un 
vīriešu līdztiesības princips Eiropas 
Savienības teritorijā, īpaši koncentrējoties 
uz to, lai veicinātu sieviešu līdzdalību 
lauku apvidu sociālekonomiskajā 
attīstībā. Ar šo regulu būtu jāveicina tas, 
lai sieviešu darbs kļūtu redzamāks, labāk 
novērtēts un tiktu ņemts vērā konkrētajos 
mērķos, kas dalībvalstīm jāierosina savos 
stratēģiskajos plānos.

Or. hr

Grozījums Nr. 538
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Manolis Kefalogiannis

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 izvirzītos 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.
KLP būtu skaidri jāņem vērā Eiropas 
Savienības līdztiesības politika, īpašu 
uzmanību pievēršot vajadzībai veicināt 
sieviešu līdzdalību lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides attīstībā. Ar šo 
regulu būtu jāveicina sieviešu darba 
redzamības uzlabošana, tāpēc tas būtu 
jāņem vērā konkrētajos mērķos, ko 
dalībvalstis iekļaus savos stratēģiskajos 
plānos.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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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 izvirzītos KLP mērķus un 
nodrošinātu to, ka Savienība pienācīgi 
stājas pretī tās nesenākajiem 
izaicinājumiem un īsteno starptautiskās 
saistības, 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. 
Lai panāktu attīstības ilgtspējīguma 
dažādo dimensiju līdzsvaru, dalībvalstīm 
būtu jārīkojas, lai sasniegtu visus 
konkrētos mērķus vienlaikus. KLP 
vispārīgie mērķi būtu jāpārtulko 
konkrētākās prioritātēs, kurās ņemti vērā 
attiecīgie Savienības tiesību akti, jo īpaši 
klimata, savvaļas un agronomiskās 
bioloģiskās daudzveidības, ūdens 
aizsardzības, sabiedrības veselības, 
nodarbinātības, atjaunojamās enerģijas, 
dzīvnieku labturības un vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Pret mērķiem ir jāizturas vienlīdzīgi, kas nozīmē to, ka dalībvalstīm nebūtu jāļauj ignorēt vai 
mazināt vienu vai vairākus ES līmenī noteiktos mērķus. Kaut arī politiskās izvēles reizēm 
prasīs kompromisus starp mērķiem, kopējai stratēģijai visi mērķi jārisina vienlaikus.

Grozījums Nr. 540
Daniel Buda

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā nospraustos KLP mērķus un 

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā izvirzītos KLP mērķus un 
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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.

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 
jāīsteno 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. Komisijai būtu 
jānodrošina, ka dalībvalstis papildus šīs 
regulas nosacījumiem nepiemēro nekādus 
nosacījumus, kas nelabvēlīgi ietekmētu 
lauksaimnieku bioloģisko 
lauksaimniecību.

Or. ro

Grozījums Nr. 541
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Matt Carthy

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. 

(11) Lai saturiski piepildītu Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
39. pantā izvirzītos KLP mērķus, 
aizsargājot to kopīgumu, 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 



PE629.664v01-00 70/185 AM\1167703LV.docx

LV

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.

stratēģiskajos plānos. Ar šiem 
konkrētajiem mērķiem, kuri nodrošina 
līdzsvarotas teritoriālās attīstības, kas ir 
ekoloģiski ilgtspējīga, 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.

Or. en

Pamatojums

KLP būtu jāpaliek "kopīgai" visā ES, vienlaikus atbalstot visas teritorijas.

Grozījums Nr. 542
Beata Gosiewska

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 izvirzītos 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, lai Savienība 
formulētu lauksaimniecības attīstības 
ilgtermiņa redzējumu. 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,
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enerģētikas un vides jomā.

Or. pl

Grozījums Nr. 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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 izvirzītos 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, lai Savienība 
formulētu lauksaimniecības attīstības 
ilgtermiņa redzējumu. 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.

Or. pl

Grozījums Nr. 544
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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 izvirzītos 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. 
Lai panāktus attīstības ilgtspējīguma 
dažādo dimensiju līdzsvaru, dalībvalstīm 
būtu jārīkojas, lai sasniegtu visus mērķus 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

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 

(11) Lai izpildītu Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 39. pantā 
izvirzītos 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 jāizpilda savos KLP 
stratēģiskajos plānos. Ar šiem 
konkrētajiem mērķiem, kuri nodrošina 
attīstības ilgtspējīguma dažādo dimensiju 
līdzsvaru un ir saskaņā ar ietekmes 
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ietekmes novērtējumu, KLP vispārīgie
mērķi būtu jāpārtulko konkrētākās 
prioritātēs, kurās ņemti vērā attiecīgie 
Savienības tiesību akti, jo īpaši klimata. 
enerģētikas un vides jomā.

novērtējumu, KLP vispārīgie mērķi būtu 
jāpārtulko konkrētākās prioritātēs 
ekonomikas, vides un sociālajā jomā, 
īpaši uzsverot zonas, kur samazinās 
iedzīvotāju skaits, un kurās ņemti vērā 
attiecīgie Savienības tiesību akti.

Or. es

Grozījums Nr. 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 izvirzītos 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. 
Veicot darbības attiecībā uz ilgtspējīgu 
attīstību 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.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Beata Gosiewska

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kopējā lauksaimniecības politikā 
būtu jāņem vērā draudi ilgtspējīgai 
lauksaimniecības attīstībai, kā arī jāņem 
vērā tas, ka:

– saimniecību skaits samazinās, bet to 
lielums palielinās: 2013. gadā bija 10,8 
miljoni saimniecību (22 % samazinājums,
salīdzinot ar 2007. gadu), savukārt 
vidējais lielums palielinājās no 12,6 ha 
līdz 16,1 ha;

– par 25 % ir samazinājies 
lauksaimniecībā nodarbināto personu 
skaits (no 12,8 miljoniem pilna laika 
strādniekiem 2005. gadā līdz 9,5 
miljoniem 2017. gadā);

– kopš 2010. gada ES ir pārtikas neto 
eksportētāja ar tirdzniecības pārpalikumu 
20,5 miljardu EUR apmērā 2017. gadā, ko 
galvenokārt radīja apstrādātā pārtika un 
dzērieni — ES ir neapstrādātu 
lauksaimniecības produktu neto 
importētāja;

– vidusmēra saimniecība nodrošina darbu 
mazāk nekā vienai uz pilnu laiku 
nodarbinātai personai;

– dažādu nozaru veiktspēja ievērojami 
atšķiras, taču uz pilnu laiku nodarbinātas 
personas ienākumi no lauksaimniecības ir 
būtiski pieauguši;

– lauksaimniecībā vērojama nodarbināto 
personu novecošana, bet gados jauno 
lauksaimnieku skaits samazinās: uz 
katriem 100 saimniecību vadītājiem 
vecumā virs 55 gadiem saimniecību 
vadītāju vecumā līdz 35 gadiem skaits ir 
samazinājies no 14 cilvēkiem 2010. gadā 
līdz 11 cilvēkiem 2013. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 548
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Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kopējā lauksaimniecības politikā 
būtu jāņem vērā draudi ilgtspējīgai 
lauksaimniecības attīstībai, kā arī jāņem 
vērā tas, ka:

– saimniecību skaits samazinās, bet to 
lielums palielinās: 2013. gadā bija 10,8 
miljoni saimniecību (22 % samazinājums,
salīdzinot ar 2007. gadu), savukārt 
vidējais lielums palielinājās no 12,6 ha 
līdz 16,1 ha;

– par 25 % ir samazinājies 
lauksaimniecībā nodarbināto personu 
skaits (no 12,8 miljoniem pilna laika 
strādniekiem 2005. gadā līdz 9,5 
miljoniem 2017. gadā);

– kopš 2010. gada ES ir pārtikas neto 
eksportētāja ar tirdzniecības pārpalikumu 
20,5 miljardu EUR apmērā 2017. gadā, ko 
galvenokārt radīja apstrādātā pārtika un 
dzērieni — ES ir neapstrādātu 
lauksaimniecības produktu neto 
importētāja;

– vidusmēra saimniecība nodrošina darbu
mazāk nekā vienai uz pilnu laiku 
nodarbinātai personai;

– dažādu nozaru veiktspēja ievērojami 
atšķiras, taču uz pilnu laiku nodarbinātas 
personas ienākumi no lauksaimniecības ir 
būtiski pieauguši;

– lauksaimniecībā vērojama nodarbināto 
personu novecošana, bet gados jauno 
lauksaimnieku skaits samazinās: uz 
katriem 100 saimniecību vadītājiem 
vecumā virs 55 gadiem saimniecību 
vadītāju vecumā līdz 35 gadiem skaits ir 
samazinājies no 14 cilvēkiem 2010. gadā 
līdz 11 cilvēkiem 2013. gadā;

Or. en
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Grozījums Nr. 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Kā pasaules lielākajai 
lauksaimnieciskās pārtikas eksportētājai 
un importētājai KLP ir ievērojama 
ietekme uz starptautiskajiem 
lauksaimniecības tirgiem, tādējādi 
potenciāli ietekmējot lauksaimniecības 
ražošanas spējas un pārtikas patēriņa 
tendences trešās valstīs, mazo saimniecību 
lauksaimnieku iztiku un lauku kopienu 
un ekosistēmu noturību. KLP ir ņemti 
vērā ES attīstības sadarbības mērķi, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 208. pantā, ar ko 
iedibina politikas saskaņotības attīstībai 
principu (PCD), un tiesību uz attīstību 
principu, kā noteikts Deklarācijā par 
tiesībām uz attīstību1a. Saskaņā ar šo 
regulu veiktie pasākumi nedrīkst 
apdraudēt jaunattīstības valstu, sevišķi 
vismazāk attīstīto valstu (VAV), pārtikas 
ražošanu, pārstrādes jaudu un ilgtermiņa 
uzturdrošību, un tajos būtu jāievēro 
nekaitēšanas princips, kā arī 
starptautiskās saistības attīstības, 
cilvēktiesību, klimata un vides jomā.

_________________

1a Pieņemta ar ANO Ģenerālās 
Asamblejas 1986. gada 4. decembra 
Rezolūciju Nr. 41/128.

Or. en

Pamatojums

KLP ārējā dimensija ir atzīta Komisijas paziņojumā "Pārtikas un lauksaimniecības nākotne" 
(COM(2017) 713). Turpmākajai KLP būtu jāņem vērā attīstības mērķi, piemērojot politikas 
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saskaņotības attīstībai principu (LESD 208. pants). Tāpat KLP būtu jāsaskaņo ar ES 
saistībām, ko tai uzliek globālā ilgtspējīgas attīstības programma, tostarp ar IAM un Parīzes 
nolīgumu.

Grozījums Nr. 550
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) KLP skaidri jāņem vērā Eiropas 
Savienības līdztiesības politika, īpašu 
uzmanību veltot vajadzībai veicināt 
sieviešu līdzdalību lauku apvidu 
sociālekonomiskajā vidē. Šai regulai būtu 
jāveicina sieviešu darba atzīšana, līdz ar 
to viņas būtu jāņem vērā konkrētajos 
mērķus, kuriem dalībvalstis pievērsīsies 
stratēģisko plānu ietvaros.

Or. es

Grozījums Nr. 551
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dzimumu līdztiesība ir ES un tās 
dalībvalstu pamatmērķis, un tas būtu 
jāiestrādā KLP un dalībvalstu 
stratēģiskajos plānos veidā, kas veicina 
lauku attīstību un tur dzīvojošo sieviešu 
sociālekonomisko apstākļu uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, agromežsaimniecības 
sistēmu un pārtikas sistēmu 
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
noturīgākai un ilgtspējīgākai un, ieguldot 
spēkus tehnoloģiju izstrādē un 
digitalizācijā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas. Tehnoloģiju 
attīstība, kas balstīta uz tādu saimniecību 
digitalizāciju un robotizāciju, kuras aptver 
lielus ieguldījumus, un kontroles 
zaudēšana pār saimniecību var izraisīt 
saimniecību pazušanu un lauku vides 
pārtuksnešošanos.

Or. es

Grozījums Nr. 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas, kā arī 
jāveicina lauksaimnieku pašreizējo 
zināšanu un pieredzes, tostarp 
paraugprakses, apmaiņa starp 
lauksaimniekiem nolūkā palielināt 
konkurētspēju un uzlabot veiktspēju 
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attiecībā uz vides un klimata mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas, īpaši 
ņemot vērā lauksaimniekus, veicinot to 
piekļuvi apmācībai, zināšanu apmaiņu 
lauksaimnieku starpā un līdzdalīgo 
pētniecību.

Or. es

Grozījums Nr. 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst noturīgākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē, digitalizācijā un 
agroekoloģiskā praksē, kā arī uzlabojot 
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būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

piekļuvi objektīvām, pamatotām, būtiskām 
un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas, kā arī 
savstarpējas apmaiņas starp 
lauksaimniekiem iespējas lauku kopienu 
un visas lauksaimniecības nozares 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas. Turklāt 
tai jārisina dzimumu līdztiesība, ņemot 
vērā visus sieviešu darbību 
lauksaimniecībā un lauku apvidos 
aspektus.

Or. en

Pamatojums

Sievietes būtu atbilstīgi jāatbalsta darbā, ko viņas veic lauksaimniecības jomā, un jāatalgo 
viņu ieguldījums tādā veidā, kas palielinātu dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 557
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas. Turklāt 
tai jārisina dzimumu līdztiesība, ņemot 
vērā visus sieviešu darbību 
lauksaimniecībā un lauku apvidos 
aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, atbilstīgi ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā, 
ņemot vērā salīdzinoši zemo tehnoloģisko 
ieguldījumu lauksaimniecībā un uzlabojot 
piekļuvi objektīvām, pamatotām, būtiskām 
un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

Or. ro

Grozījums Nr. 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, atbilstīgi ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā, 
ņemot vērā salīdzinoši zemo jaunu 
tehnoloģiju ieviešanas līmeni 
lauksaimniecībā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām 
ieguldījumu tehnoloģijās un lauku apvidu 
digitalizācijas nolūkos, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

Or. ro

Grozījums Nr.561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas..

(12) Lai spētu veicināt ražošanas 
metožu uzlabošanu, palielināt faktoru 
produktivitāti, atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Or. it

Pamatojums

KLP 2021.–2027. gadam mērķi ir stingri orientēti uz ilgtspēju, darbībām, kas tiek uzskatītas 
par labvēlīgām attiecībā uz vidi un cīņu pret klimata pārmaiņām.

Tie ir jāpielāgo, saskaņojot tos ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 39. panta 
mērķiem, kā arī ņemot vērā ražošanas faktoru produktivitātes veicināšanu.

Turklāt digitalizācija nav vienīgais pamatojums investīcijām tehnoloģiju attīstībā, šis 
jautājums jāskata plašāk.

Grozījums Nr. 562
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
tostarp agromežsaimniecības, un pārtikas 
sistēmu daudzfunkcionalitātei, KLP ir 
jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.
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Or. en

Grozījums Nr. 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības,
pārtikas sistēmu un viedo ciematu
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
gudrākai, modernākai un ilgtspējīgākai un, 
ieguldot spēkus tehnoloģiju izstrādē un 
digitalizācijā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 564
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, agromežsaimniecības, 
mežsaimniecības un pārtikas sistēmu 
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
gudrākai, modernākai un ilgtspējīgākai un, 
ieguldot spēkus tehnoloģiju izstrādē un 
digitalizācijā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 565
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, agromežsaimniecības,
mežsaimniecības un pārtikas sistēmu 
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
gudrākai, modernākai un ilgtspējīgākai un, 
ieguldot spēkus tehnoloģiju izstrādē un 
digitalizācijā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Or. en

Pamatojums

Agromežsaimniecības sistēmas sniedz daudz ieguvumu lauksaimniecībai un pārtikas 
sistēmām.

Grozījums Nr. 566
Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, dārzkopības, 
mežsaimniecības un pārtikas sistēmu 
daudzfunkcionalitātei, KLP ir jākļūst 
gudrākai, modernākai un ilgtspējīgākai un, 
ieguldot spēkus tehnoloģiju izstrādē un 
digitalizācijā un uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.
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Or. en

Grozījums Nr. 567
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
uzlabojot piekļuvi objektīvām, pamatotām, 
būtiskām un jaunām zināšanām, jāizmanto 
pētniecības un inovācijas iespējas.

(12) Lai spētu atbilst Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
pārtikas sistēmu daudzfunkcionalitātei, 
KLP ir jākļūst gudrākai, modernākai un 
ilgtspējīgākai un, ieguldot spēkus 
tehnoloģiju izstrādē un digitalizācijā un 
nodrošinot vai uzlabojot piekļuvi 
objektīvām, pamatotām, būtiskām un 
jaunām zināšanām, jāizmanto pētniecības 
un inovācijas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 

(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 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.
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[HzR] principiem un prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 569
Bronis Ropė

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Īstenojot KLP stratēģiskos plānus, 
būtu jāievēro progresīvie principi, kas 
minēti Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā un LESD 10. pantā, 
tostarp subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi, kas minēti 
LES 5. pantā. Dalībvalstīm un Komisijai 
būtu jāievēro arī ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām noteiktie 
pienākumi un jānodrošina pieejamība 
saskaņā ar konvencijas 9. pantu un 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, ar 
kuriem saskaņo produktu un 
pakalpojumu pieejamības prasības.
Dalībvalstīm un Komisijai būtu jācenšas 
novērst nevienlīdzību, veicināt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un iekļaut dzimumu 
līdztiesības aspektu, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ. No fondu 
līdzekļiem nebūtu jāatbalsta pasākumi, 
kas veicina jebkādus segregācijas, 
diskriminācijas vai atstumtības veidus.
Fondu mērķi būtu jāsasniedz, ņemot vērā
ilgtspējīgu attīstību un saskaņā ar 
Orhūsas konvenciju, atbalstot Savienības 
mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti un cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, kā noteikts LESD 11. pantā 
un 191. panta 1. punktā, piemērojot 
principu ″piesārņotājs maksā″.

Or. lt
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Grozījums Nr. 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Īstenojot KLP stratēģiskos plānus, 
būtu jāievēro horizontālie principi, kas 
minēti Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā un LESD 10. pantā, 
tostarp subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi, kas minēti 
LES 5. pantā. Dalībvalstīm un Komisijai 
būtu jācenšas novērst nevienlīdzību, 
veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā 
arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ. No fondu 
līdzekļiem nebūtu jāatbalsta pasākumi, 
kas veicina jebkādus segregācijas, 
diskriminācijas vai atstumtības veidus. 
Fondu mērķi būtu jāsasniedz ilgtspējīgas 
attīstības ietvaros un saskaņā ar Orhūsas 
konvenciju, atbalstot Savienības mērķi 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti un cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, kā noteikts LESD 11. pantā 
un 191. panta 1. punktā, piemērojot 
principu ″piesārņotājs maksā″.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) KLP stratēģisko plānu mērķi 
jāīsteno saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Lai 
nodrošinātu labāku un ilgtspējīgāku 
nākotni visiem, jāsniedz atbalsts 
visaptverošajai un juridiski saistošajai 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
2030. gada programmai un jāveicina tajā 
noteikto ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) un to mērķrādītāju sasniegšana 
līdz 2030. gadam. Dalībvalstīm 
jānodrošina konsekvence, saskaņotība un 
sinerģija ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru 
un IAM, ņemot vērā vietējās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Nuno Melo

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 
mūsdienīgumu, konkurētspēju un 
izturētspēju un garantētu taisnīgu atbalstu 
lauksaimnieku ienākumiem, savu lielo 
nozīmi saglabā tiešie maksājumi. Tā kā 
tiek prognozēts, ka šie ienākumi nākotnē 
samazināsies, tiešajiem maksājumiem būs 
vēl lielāka nozīme, tādēļ turpmākajā KLP 
jānodrošina stingrs atbalsts šajā ziņā.
Līdzīgā kārtā, lai uzlabotos lauksaimnieku 
saņemtā tirgus atlīdzība, ir jāinvestē lauku 
saimniecību pārstrukturēšanā, 
modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Or. en

Grozījums Nr. 573
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Annie Schreijer-Pierik

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. 
Uzmanība sociālajām problēmām un 
tādiem tematiem kā vides pārmaiņas gan 
mazināšanas, gan pielāgošanās aspektā, 
jāpievērš veidā, kas dod labumu 
lauksaimniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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, stingru uzsvaru liekot uz 
mērķtiecīgiem maksājumiem vides, 
klimata un dzīvnieku labturības jomā, kā 
arī uz konkurētspējas veicināšanu, 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 575
Peter Jahr

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 un 
līdztiesīgu kooperatīvu biedru, kuri ir 
uzņēmumu īpašnieki, kā arī 
lauksaimniecībā nodarbināto 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 576
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

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 
atbalstu lauksaimnieku ienākumiem, savu 
lielo nozīmi saglabā tiešie maksājumi, kas 
ir uzticami, objektīvi un taisnīgi. Līdzīgā 
kārtā, lai uzlabotos lauksaimnieku saņemtā 
tirgus atlīdzība, ir jāinvestē lauku 
saimniecību pārstrukturēšanā, stiprinot 
lauksaimnieku vietu pārtikas ķēdē, 
modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pastāvīgu sabiedrības atbalstu, KLP maksājumiem jābūt objektīviem un 
taisnīgiem.

Grozījums Nr.577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 faktoru ražīgums un 
palielinātos saražoto preču un 
pakalpojumu tirgus vērtība, ir jāinvestē 
lauku saimniecību pārstrukturēšanā, 
modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Or. it

Pamatojums

KLP 2021.–2027. gadam mērķi ir stingri orientēti uz ilgtspēju, darbībām, kas tiek uzskatītas 
par labvēlīgām attiecībā uz vidi un cīņu pret klimata pārmaiņām.

Tie ir jāpielāgo, saskaņojot tos ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 39. panta 
mērķiem, kā arī ņemot vērā ražošanas faktoru produktivitātes veicināšanu un saražoto preču 
un pakalpojumu tirgus vērtības pieaugumu.

Turklāt digitalizācija nav vienīgais pamatojums investīcijām tehnoloģiju attīstībā, šis 
jautājums jāskata plašāk.

Grozījums Nr. 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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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 — ņemot 
vērā pašlaik nepietiekamos ieguldījumus 
—, lai uzlabotos lauksaimnieku saņemtā 
tirgus atlīdzība, ir jāinvestē lauku 
saimniecību pārstrukturēšanā, 
modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Or. ro

Grozījums Nr. 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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, ņemot 
vērā pašlaik nepietiekamos ieguldījumus,
lai uzlabotos lauksaimnieku saņemtā tirgus 
atlīdzība, ir jāinvestē lauku saimniecību 
pārstrukturēšanā, modernizācijā, inovācijā, 
dažādošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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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 
mūsdienīgumu, digitalizāciju, 
konkurētspēju 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.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

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 
ilgtspēju un izturētspēju un garantētu 
taisnīgu atbalstu lauksaimnieku 
ienākumiem, savu nozīmi saglabā tiešie 
maksājumi. Līdzīgā kārtā, lai uzlabotos 
lauksaimnieku saņemtā tirgus atlīdzība un 
izturētspēja, ir jāinvestē modernizācijā, 
inovācijā un dažādošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai izkoptu lauksaimniecības (14) Lai izkoptu lauksaimniecības 
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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.

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, 
pārkārtošanā, dažādošanā un jaunu 
tehnoloģiju ieviešanā.

Or. ro

Grozījums Nr. 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

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, tiešie 
maksājumi joprojām veido budžetu lielāko 
daļu, tādējādi tie potenciāli var veicināt 
saimniecību ienākumus. Lai uzlabotos 
lauksaimnieku saņemtā tirgus atlīdzība, ir
jāuzlabo lauksaimnieku vieta piegādes 
ķēdē un jāstiprina īsās piegādes ķēdes.

Or. en

Pamatojums

Tiešie maksājumi ir lielākā KLP daļa, taču to netaisnīgās sadales dēļ netiek sasniegts 
″taisnīga ienākumu atbalsta″ mērķis. Līdzīgā veidā ieguldījumi lauku saimniecību 
pārstrukturēšanā, modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā 
joprojām ir galvenie instrumenti, kas veicina lauksaimniecības intensifikāciju, kā arī sociālo 
atstumtību, palīdzot tikai mazai lauksaimnieku daļai būt konkurētspējīgiem. Lai reāli uzlabotu 
lauksaimnieku saņemto tirgus atlīdzību, ir jāuzlabo viņu vieta piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 584
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Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
ilgtspēju un izturētspēju un garantētu 
taisnīgu atbalstu lauksaimnieku 
ienākumiem, savu lielo nozīmi saglabā 
tiešie maksājumi. Līdzīgā kārtā, lai
nodrošinātu pieņemamu dzīves līmeni 
lauksaimniekiem, ir jāinvestē lauku 
saimniecību pārstrukturēšanā, inovācijā, 
dažādošanā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Or. es

Grozījums Nr. 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(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 ir svarīgi izveidot stabilu sistēmu, 
kas regulē tirgus un nodrošina pienācīgu 
veselības un klimata riska pārvaldību.
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piekļuvi apgrozāmajam kapitālam,
apmācībai, zināšanu pārnesei un 
konsultāciju pakalpojumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 586
Maria Gabriela Zoană

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 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus finanšu 
instrumentus, kā arī piekļuvi 
apgrozāmajam kapitālam, apmācībai, 
zināšanu pārnesei un konsultāciju 
pakalpojumiem. Ņemot vērā pašreizējās 
dzimumu atšķirības, tostarp digitālās 
atšķirības, ir jāiekļauj dzimumu 
perspektīva, un dalībvalstis stratēģiskajā 
plānā var izstrādāt apakšprogrammas 
lauksaimniecībā nodarbināto sieviešu 
atbalstam, lai izmantotu finanšu 
instrumentus un uzlabotu viņu zināšanas 
un prasmes.

Or. en
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Grozījums Nr. 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 Eiropas 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 tirgu regulēšanai, kas nodrošina 
pienācīgu veselības un klimata risku
pārvaldību nolūkā izvairīties no kļūmēm 
un problēmām, kuras radušās citos visā 
pasaulē pieņemtajos modeļos. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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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, starptautiskie 
tirdzniecības nolīgumi, 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 
mazināšanu un 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.

Or. en

Pamatojums

Starptautisks tirdzniecības nolīgums var nostādīt galvenos ES ražotājus neizdevīgā stāvoklī.

Grozījums Nr. 589
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

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

(15) Saistībā ar lielāku KLP 
orientēšanos uz tirgu, kas iezīmēta 
paziņojumā "Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne", pasaules tirgus riski, klimata 
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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.

pārmaiņu ietekme 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 mazināšanu un 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.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši budžeta efektivitātes principiem atbalstam pirmām kārtām jābūt saistītam ar riska 
mazināšanu, jo klimata pārmaiņu radītās sekas kļūs tikai biežākas. Nestabilitāte arī ir saistīta 
ar pasaules tirgus riskiem, piemēram, spekulāciju ar pārtiku, izmantojot preces, 
protekcionisma pieaugumu vai politiski motivētiem šķēršļiem utt.

Grozījums Nr. 590
Matt Carthy

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 

(15) Tirgus riski, klimata pārmaiņas un 
to radīto ekstrēmo laikapstākļu notikumu 
pieaugošais biežums un intensitāte, 
globalizētie lauksaimniecības preču tirgi, 
brīvās tirdzniecības nolīgumi un sanitārās 
un fitosanitārās krīzes — tas viss ir novedis 
pie cenu nestabilitātes epizodēm un 
pastiprinājis spiedienu uz ienākumiem. 
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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.

Tāpēc, lai arī galīgie atbildīgie par savas 
saimniecības stratēģiju ir paši 
lauksaimnieki, būtu jāizveido stabila 
sistēma, kas nodrošina pienācīgu riska 
pārvaldību un saimniecību ienākumu 
aizsardzību. Mērķis ir sagādāt dalībvalstīm 
un lauksaimniekiem iespēju izmantot 
Savienības līmeņa platformu, kas iekārtota 
spēju veidošanai riska pārvaldības jomā un 
nodrošina lauksaimniekiem investīciju 
vajadzībām pienācīgus instrumentus 
ietaupījumu veidošanai labos gados, lai 
nodrošinātos pret sliktiem gadiem, kā arī 
piekļuvi apgrozāmajam kapitālam, 
apmācībai, zināšanu pārnesei un 
konsultāciju pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – ievaddaļa

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.

(16) Labākai vidrūpei, bioloģiskās 
daudzveidības un ģenētiskās 
daudzveidības saglabāšanai 
lauksaimniecības sistēmā, kā arī lielākiem 
klimata darbiem Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu tuvināšanas kontekstā ir 
ļoti augsta prioritāte Savienības 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
lauku attīstības nākotnes ainā. Tāpēc KLP 
struktūrai būtu jāatspoguļo stingra virzība 
uz šo mērķu sasniegšanu. Saskaņā ar 
[jauno] īstenošanas modeli, lai novērstu 
turpmāku vidisko degradāciju un klimata 
pārmaiņas, ko izraisa neilgtspējīgas 
lauksaimniecības sistēmas, jārīkojas, 
orientējoties uz rezultātu, un LESD 
11. pants tālab būtu jāuzskata par tādu, kas 
uzliek pienākumu sasniegt rezultātu. 
Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
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tādas strukturālas problēmas un trūkumi 
kā tirgu nepieejamība, pievienotās 
vērtības arvien mazākas daļas atgriešanās 
lauku teritorijās, pievilcīgu darba iespēju 
trūkums, tādu izglītības, apmācības un 
tālākizglītības pakalpojumu neesamība, 
kas novērstu iepriekš minētās problēmas, 
savienojamības, infrastruktūras un 
pamatpakalpojumu nepietiekamība, kā arī 
jaunatnes došanās projām no lauku 
apvidiem, tāpēc ir būtiski nostiprināt šo 
apvidu sociālekonomisko vidi saskaņā ar 
Korkas 2.0. deklarāciju, veicinot sociālo 
iekļaušanu, paaudžu maiņu un noturīgu 
ciematu un uzņēmumu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Kā norādīts 
paziņojumā "Pārtikas un 
lauksaimniecības nākotne", iekļaujošu 
ekonomikas attīstību un nodarbinātības 
potenciālu lauku apvidiem sola 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdes 
tādās laukiem jaunās jomās kā 
atjaunojamā enerģija, agroekoloģiskās 
pārtikas sistēmas, decentralizēta 
infrastruktūra lauksaimniecības produktu 
pārstrādei un tirdzniecībai, aprites 
ekonomika un ekotūrisms. Šajā kontekstā 
finanšu instrumentiem var būt būtiska 
nozīme finansējuma pieejamības 
nodrošināšanā saimniecībām un 
uzņēmumiem un to izaugsmes spējas 
vairošanā. Lauku apvidos potenciāli ir 
iespējams nodarbināt arī trešo valstu 
valstspiederīgos, kas likumīgi uzturas 
dalībvalstī, un tādējādi veicināt viņu 
sociālo un ekonomisko integrāciju, it 
sevišķi LEADER un sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – ievaddaļa
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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.

(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, vienlaikus atbilstīgi 
atspoguļojot arī lielāko slogu un prasības 
ražotājiem. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 593
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – ievaddaļa

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.

(16) Vides aizsardzības atbalstam un 
uzlabošanai 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 594
Hilde Vautmans

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – ievaddaļa

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.

(16) Labākai vidrūpei un lielākiem 
klimata darbiem Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu tuvināšanas kontekstā ir 
ļoti augsta prioritāte Savienības 
lauksaimniecības, dārzkopības 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.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – ievaddaļa

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.

(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 ievērojami 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 ir jāuzskata par tādu, 
kas uzliek pienākumu sasniegt rezultātu.
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Or. en

Grozījums Nr. 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

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 iniciatīvu 
par nodarbinātību un izaugsmi, veicinot 
sociālo iekļaušanu, paaudžu maiņu visās 
Eiropas lauku teritorijās. Kā norādīts 
paziņojumā "Pārtikas un lauksaimniecības 
nākotne", lauku apvidos ekonomiku un 
nodarbinātību var papildināt pievienotās 
vērtības veidošanas ķēdes tādās laukiem 
jaunās jomās kā atjaunojamā enerģija, 
aprites ekonomika un ekotūrisms. Lauku 
apvidos potenciāli ir iespējams nodarbināt 
trešo valstu valstspiederīgos.

Or. es
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Grozījums Nr. 597
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

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 kvalitatīvas darbvietas un atvieglojot
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 
attīstības stratēģiju satvarā. Vienlaikus 
būtu jāņem vērā tas, ka dalībvalstu 
administratīvā iedalījuma dēļ daudzi 
lauku apvidi neietilpst pašlaik pieejamo 
instrumentu, piemēram, lauku attīstības 
programmu 2014.–2020. gadam, 
piemērošanas jomā, tādējādi radot 
atšķirību palielināšanās risku pat vienā 
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un tajā pašā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

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, gados jauno 
lauksaimnieku iekļaušanu, sieviešu 
lielāku līdzdalību lauku ekonomikā,
paaudžu maiņu, sieviešu lielāku iekļaušanu 
lauku ekonomikā un t. s. viedo ciematu 
veidošanos visās Eiropas lauku teritorijās.
Lauku ekonomikas stabilizēšanai un 
dažādošanai ir vajadzīgi arī 
jaunuzņēmumi un darījumdarbības 
attīstība, ar lauksaimniecību nesaistītu 
uzņēmumu nodrošināšana un 
saglabāšana, kā arī pamatnoteikumi 
attiecībā uz lauku iedzīvotājiem. 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 
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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

Grozījums Nr. 599
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 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 

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
platjoslas 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, atbalstu jauniešiem, sieviešu 
lielāku līdzdalību lauku ekonomikā un 
t. s. viedo ciematu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Pašlaik KLP 
sekmē nabadzības samazināšanu un 
labāku darbvietu radīšanu 
lauksaimniekiem visā ES, un tas būtu 
jāturpina arī nākotnē. 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 —
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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.

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

Pamatojums

Platjosla ir stūrakmens, kas ļauj nodrošināt labāk savienotus lauku apvidus un saimniecības, 
kā arī radīt darbvietas un izaugsmi lauku apvidos. Pašlaik ES trūkst stingras un skaidras 
stratēģijas par augstas efektivitātes platjoslas tīkliem un lauku apvidu digitalizāciju. Būtu 
jāuzsver arī KLP pozitīvā ietekme nabadzības samazināšanas un darbvietu izveides 
veicināšanas ziņā.

Grozījums Nr. 600
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
platjoslas 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, atbalstu jauniešiem, sieviešu 
lielāku līdzdalību lauku ekonomikā un 
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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, 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.

t. s. viedo ciematu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Pašlaik KLP 
sekmē nabadzības samazināšanu un 
labāku darbvietu radīšanu 
lauksaimniekiem visā ES, un tas būtu 
jāturpina arī nākotnē. 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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, 

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, 
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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, 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.

veicinot sociālo iekļaušanu, paaudžu maiņu 
un t. s. viedo ciematu veidošanos visās 
Eiropas lauku teritorijās. Lai stabilizētu un 
diversificētu lauku ekonomiku, ir 
jāatbalsta arī tādu uzņēmumu, kuri neveic 
lauksaimniecisko darbību, attīstība, 
darījumdarbības sākšana un saglabāšana 
konkrētā vietā. 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. de

Grozījums Nr. 602
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 

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 
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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, 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.

maiņu, iedzīvinot šajos apvidos Komisijas 
iniciatīvu par nodarbinātību un izaugsmi, 
veicinot sociālo iekļaušanu, paaudžu 
maiņu, sieviešu lielāku iekļaušanu lauku 
ekonomikā 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, jo īpaši no 
lauksaimniecības atliekām iegūtā 
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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. hr

Grozījums Nr. 603
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 

Daudzus lauku apvidus, sevišķi perifērās 
teritorijas, 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 
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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, 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.

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 īsās 
piegādes ķēdes, inovatīvi pārtikas 
produkti, 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Maria Gabriela Zoană

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
savienojamības, infrastruktūras un 
pamatpakalpojumu, jo īpaši bērnu aprūpes 
un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu,
nepietiekamība, kā arī jaunatnes 
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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, 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.

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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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, 

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
savienojamības, jo īpaši kvalitatīvu 
platjoslas pakalpojumu, infrastruktūras un 
pamatpakalpojumu nepietiekamība, kā arī 
jaunatnes aizplūšana, tāpēc ir būtiski 
nostiprināt šo apvidu sociālekonomisko 
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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, 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.

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, sieviešu lielāku iekļaušanu lauku 
ekonomikā 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. ro

Grozījums Nr. 606
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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, 

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, 
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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, 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.

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, 
vienlaikus saglabājot dabas resursus, 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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
savienojamības, jo īpaši kvalitatīvas 
platjoslas, 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 
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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, 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.

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 
attīstības stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 608
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
16. apsvērums – 1. 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 

Daudzus lauku apvidus Savienībā vajā 
tādas strukturālas problēmas kā pievilcīgu 
darba iespēju trūkums, prasmju deficīts un 
platjoslas 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, veicinot 
publiskos ieguldījumus, sociālo 
iekļaušanu, paaudžu maiņu un t. s. viedo 
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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, 
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.

ciematu veidošanos visās Eiropas lauku 
teritorijās. Pašlaik KLP sekmē nabadzības 
samazināšanu un labāku darbvietu 
radīšanu lauksaimniekiem visā ES, un tas 
būtu jāturpina arī nākotnē. Labu 
izaugsmes un nodarbinātības potenciālu 
lauku apvidiem sola pievienotās vērtības 
veidošanas ķēdes tādās laukiem jaunās 
jomās kā atjaunojamā enerģija,
kooperatīvu kustība, jaunietekmes 
nozare — bioekonomika, aprites 
ekonomika un ekotūrisms. Šajā kontekstā 
ES finansējumam var būt būtiska nozīme 
finanšu pieejamības nodrošināšanā 
saimniecībām un uzņēmumiem un to 
ilgtspējas vairošanā. Lauku apvidos 
potenciāli ir iespējams nodarbināt 
personas, kas nav vietējie iedzīvotāji, un 
tādējādi veicināt viņu sociālo un 
ekonomisko integrāciju, it sevišķi 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju satvarā.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Marijana Petir

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Gādājot par lauku apvidu 
sociālekonomisko ilgtspēju, Eiropas 
Komisija pārbauda, vai dalībvalstis KLP 
stratēģiskajā plānā nodrošina saskaņotību 
starp Direktīvas 2010/41/ES piemērošanu 
un ilgtermiņa pieeju lauku attīstības 
fondu izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
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Maurin, Marc Tarabella

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 Eiropai, kas būtu jāsaprot kā 
jebkurā laikā iespējama piekļuve 
pietiekamam daudzumam nekaitīga un 
uzturvielām bagāta ēdiena un ES augu 
olbaltumvielu ražošanas maksimāla 
palielināšana. Turklāt tai būtu jāpalīdz 
uzlabot Savienības lauksaimniecības spēja 
reaģēt uz jaunām sabiedrības prasībām 
pārtikas un veselības jomā, arī par 
ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, 
veselīgāku uzturu, samazinātiem pārtikas 
atkritumiem un uzlabotu dzīvnieku 
labturību. KLP arī turpmāk būtu jāveicina 
tādas produkcijas noiets, kurai piemīt 
konkrētas vērtīgas īpašības, piemēram, 
reģionāli identificējamas pārtikas ķēdes, 
un vienlaikus jāpalīdz lauksaimniekiem 
aktīvi pielāgot ražošanu tirgus signāliem un 
patērētāju pieprasījumam. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka tiek piešķirts 
finansiāls atbalsts lauksaimniekiem to 
jauno prasmju apgūšanā un iekārtu 
iegādē, kuras vajadzīgas viņu ražošanas 
pārejā, lai apmierinātu mainīgās 
patērētāju prasības un aizsargātu iztikas 
līdzekļus lauku kopienās.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 
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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.

laikā iespējama piekļuve pietiekamam 
daudzumam nekaitīga un uzturvielām 
bagāta ēdiena. Turklāt KLP finansējums ir 
jāsasaista ar sociālu pievienoto vērtību, 
kas atbilst iedzīvotāju gaidām, sevišķi tām, 
kas attiecas uz vidi, ilgtspēju un dzīvnieku 
labturību. 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.

Or. en

Grozījums Nr.612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

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, 
piemēram, novēršot pārmērīgu 
piedāvājumu nozarēs, kuras raksturo 
produkcijas pārpalikums, un patērētāju 
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pieprasījumam.

Or. it

Grozījums Nr.613
Paolo De Castro

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 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, piemēram, novēršot 
pārmērīgu piedāvājumu nozarēs, ko 
raksturo produkcijas pārpalikums, un 
patērētāju pieprasījumam.

Or. it

Grozījums Nr. 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 
laikā iespējama visu patērētāju piekļuve 
pietiekamam daudzumam nekaitīga un 
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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.

uzturvielām bagāta ēdiena par saprātīgām 
cenām. 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 615
Mairead McGuinness

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 ilgtspējīgas produkcijas 
noiets, kurai piemīt konkrētas vērtīgas 
īpašības, piemēram, ekoloģiski 
augstvērtīgas lauksaimniecības sistēmas, 
un vienlaikus jāpalīdz lauksaimniekiem 
aktīvi pielāgot ražošanu tirgus signāliem un 
patērētāju pieprasījumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 616
Othmar Karas

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, ražošanas kvalitātes 
uzlabošanu un kvalitātes diferencēšanu, 
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.

Or. de

Pamatojums

Nostiprinot ražošanas kvalitātes uzlabošanu un kvalitātes diferencēšanu, tiks radīta efektīva 
ierosme, kura sekmēs lauksaimniecības dzīvotspēju un varēs arī uzlabot tās konkurētspēju. 
Ražošanas kvalitātes uzlabošana ir būtisks uzticamības un panākumu faktors ne vien Eiropas 
patērētājiem, bet arī Eiropas pārtikas ražošanas nozarei, ņemot vērā 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 617
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 

(17) KLP vajadzētu turpināt gādāt par 
uzturdrošību, kas būtu jāsaprot kā jebkurā 
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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.

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 — taču ne uz pārtikas 
nekaitīguma rēķina. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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 par pieejamu cenu. Turklāt 
tai būtu jāpalīdz uzlabot Savienības 
lauksaimniecības spēja reaģēt uz jaunām 
sabiedrības prasībām pārtikas un veselības 
jomā, arī par ekoloģiski 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.

Or. en
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Pamatojums

Pārtika par pieejamu cenu patērētājam ir būtisks jautājums.

Grozījums Nr. 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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 
uztura suverenitāti, 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 620
Matt Carthy

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 

(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 
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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.

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 patērētāju pieprasījumam 
un prasībām vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr.621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 jāturpina gādāt par 
uzturdrošību Eiropā, 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.

Or. it

Grozījums Nr. 622
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Saskaņā ar programmā 
2030. gadam un Parīzes nolīgumā 
paredzētajām saistībām un 
Lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un 
tehnoloģijas starptautiskajā novērtējumā 
attīstības jomā sniegtajiem ieteikumiem, 
kā arī ANO īpašā referenta par tiesībām 
uz pārtiku ieteikumiem Savienībai un tās 
dalībvalstīm būtu jāpāriet uz ilgtspējīgu 
Eiropas pārtikas un lauksaimniecības 
sistēmu. Sekmējot šo pāreju, būtu 
jāveicina dažādota un ilgtspējīga 
lauksaimniecība un noturīgas 
lauksaimniecības prakses, kas palīdz 
aizsargāt un uzlabot dabas resursus, 
nostiprināt ekosistēmas un spēju 
pielāgoties klimata pārmaiņām un tās 
vājināt, lopkopību pielāgojot ekoloģiskajai 
kapacitātei, minimizējot atkarību no 
neilgtspējīgām izejvielām, tostarp fosilās 
enerģijas, un pakāpeniski uzlabojot 
bioloģisko daudzveidību un augsnes 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Turklāt vides jomas saistību 
ietvaros KLP jāveicina ūdens resursu 
ilgtspējīga apsaimniekošana, kā paredz 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, saistībā ar ko 
atbalstīs ūdens resursu integrētu 
apsaimniekošanu, ietverot tradicionālos 
ūdens resursus (piemēram, atsāļotu 
ūdeni), kad nepieciešama plānošana un 
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savienošana, lai nodrošinātu pareizu 
līdzsvaru starp pārpalikuma un deficīta 
baseiniem, jaunu tehnoloģiju 
izmantošana, lai palielinātu efektivitāti, 
samazinātu izmaksas un modernizētu 
apsaimniekošanas sistēmas, tam visam 
sekmējot cīņu pret pārtuksnešošanos, 
plūdiem un klimata pārmaiņām.

Or. es

Grozījums Nr. 624
Maria Noichl

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai ES izpildītu LESD 13. pantā 
minētos pienākumus un attaisnotu 
iedzīvotāju cerības, putnu, trušu un citu 
dzīvnieku turēšana būros ir pakāpeniski 
jāizbeidz un no 2027. gada ir jāaizliedz 
pavisam. Dzīvnieku turēšanas apstākļi ir 
jāuzlabo kopumā, lai izbeigtu lopkopību 
telpās un veicinātu brīvo turēšanu. 
Tādējādi tiks stiprināta vaislas 
saimniecību un vietējo un mobilo 
kautuvju darbības pārredzamība.

Or. de

Grozījums Nr. 625
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) ″Viena veselība″ rīcības plānā 
pret antimikrobiālajiem līdzekļiem tiek 
uzskatīts, ka vakcinācija ir rentabla 
sabiedrības veselības intervence 
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izveidojušās rezistences (AMR) 
apkarošanai, bet ka salīdzinoši augstākās 
diagnozes izmaksas, antimikrobiālās 
alternatīvas un vakcinācija, salīdzinot ar 
parastajām antibiotikām, ir šķērslis, lai 
palielinātu dzīvnieku vakcinācijas līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) ES būtu jāveicina globālais 
pārtikas nekaitīgums, saskaņojot politikas 
virzienus un atbalstot centienus samazināt 
jaunattīstības valstu atkarību no pārtikas 
importa. KLP būtu jāpalīdz stiprināt 
jaunattīstības valstu izturētspēju pret 
ārējiem satricinājumiem, kas saistīti ar 
lauksaimniecības preču cenu nestabilitāti, 
un izmantot mazo lauksaimnieku un mazo 
lauksaimniecības uzņēmumu potenciālu 
jaunattīstības valstīs nolūkā palielināt un 
dažādot to ražošanas spējas iekšzemes un 
reģionālajiem lauksaimnieciskās pārtikas 
tirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) ELFLA pieejamajiem līdzekļiem 
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jābūt pietiekamiem attiecībā uz intervenču 
lauku attīstībai svarīgo nozīmi, sevišķi 
attiecībā uz vērienīgākiem vidiskajiem un 
klimata mērķiem, kurus Eiropas 
Savienība pati sev ir izvirzījusi 
starptautiskos līgumos un kuru 
sasniegšanā lauksaimniecībai ir jādod 
savs ieguldījums.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Czesław Adam Siekierski

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ar šo regulu būtu jānosaka, kādi 
noteikumi piemērojami Savienības 
atbalstam, kuru finansē no ELGF un 
ELFLA un piešķir ikvienas dalībvalsts 
izstrādātajā un Komisijas apstiprinātajā 
KLP stratēģiskajā plānā norādīto 
intervenču veidolā.

(19) Ar šo regulu būtu jānosaka, kādi 
noteikumi piemērojami Savienības 
atbalstam, kuru finansē no ELGF un 
ELFLA un piešķir ikvienas dalībvalsts 
izstrādātajā un Komisijas apstiprinātajā 
KLP stratēģiskajā plānā norādīto 
intervenču veidolā, Eiropas Parlamentu 
un attiecīgās valsts parlamentu informējot 
stratēģisko plānu un to iespējamās 
vēlākās grozīšanas posmā.

Or. pl

Grozījums Nr. 629
Bronis Ropė

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dalībvalstīm būtu jāatturas 
pievienot noteikumus, kas sarežģītu 
ELGF un ELFLA izmantošanu 
saņēmējiem.
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Or. lt

Grozījums Nr. 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 631
Miguel Viegas

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu to, ka Savienība 
spēj ievērot savas PTO Lauksaimniecības 
nolīgumā noteiktās starptautiskās 

svītrots
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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.

Or. pt

Grozījums Nr.632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

svītrots
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prasībām par zilo grupu, būtu 
jānodrošina, lai minētajām prasībām 
atbilstu arī šo veidu intervences, ko savos 
KLP stratēģiskajos plānos ieplānojušas 
dalībvalstis.

Or. it

Pamatojums

Nav lietderīgi, ka dalībvalstis uzņemtos nodrošināt, lai KLP stratēģiskajos plānos ieplānotās 
intervences atbilstu PTO prasībām, jo tas būtu pārāk apgrūtinoši, ņemot vērā to kompetenci.

Šīs regulas noteikumi par minētajām 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.

Grozījums Nr. 633
Maria Noichl

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai sasniegtu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM), jo īpaši 1. mērķi (Izskaust 
nabadzību) un 3. mērķi (Panākt pārtikas 
nodrošinājumu) un attīstības labad 
nodrošinātu politikas saskanību (PCD) 
saskaņā ar LESD 208. pantu, KLP ir 
jāatbalsta ģimenes lauksaimniecības 
uzņēmumi jaunattīstības valstīs, lai 
pārtikas nodrošinājumu garantētu uz 
vietas un novērstu lauku iedzīvotāju 
izceļošanu. Tādēļ lauksaimniecības 
ražojumus nedrīkst eksportēt no ES par 
cenām, kas ir zemākas par ražošanas 
izmaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 634
Nuno Melo
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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 
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.

(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. Saņēmējiem būtu 
jāpiešķir arī atbilstīga līmeņa atbalsts, lai 
viņi varētu izpildīt šīs saistības un ievērot 
standartus. 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 
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 
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neatbilstošiem lauksaimniekiem saskaņā ar 
[HzR regulu] tiktu piemērotas samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas. Tomēr 
lauksaimnieki, kas pašlaik piedalās mazo 
lauksaimnieku shēmā saskaņā ar Regulu 
Nr. 1307/2013, būtu jāatbrīvo no 
nosacījumu sistēmas prasībām. Arī 
bioloģiskie lauksaimnieki ipso facto būtu 
jāatzīst par tādiem, kas pilnīgi atbilst 
nosacījumu sistēmas prasībām. 
Dalībvalstu pienākums ir ieviest LLVS (kā 
daļu no uzlabotajiem nosacījumiem) tādā 
veidā, kurā tiek ievērotas 
lauksaimniecības prakses, un, kā atzīts 
SVID analīzē, kurš ir daļa no KLP 
stratēģisko plānu izstrādes.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Matt Carthy

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 

(21) Turpinot darbu, kas iesākts ar 
iepriekšējo, līdz 2020. gadam īstenojamo 
savstarpējās atbilstības sistēmu, jaunā 
nosacījumu sistēma KLP 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 
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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 
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.

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 
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. Dalībvalstis nodrošina 
atbilstīgu atbalsta līmeni šo saistību 
izpildei un standartu ievērošanai.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai attiecībā 
uz šādām prasībām neatbilstošiem 
lauksaimniekiem saskaņā ar [HzR regulu] 
tiktu piemērotas samērīgas, efektīvas un 
preventīvas sankcijas tikai pēc dzelteno 
kartīšu sistēmas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Marijana Petir

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 

(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 
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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 
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.

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. Atbalsta saņēmējiem 
būtu arī jāizmaksā atbilstīgas 
kompensācijas, lai viņi ievērotu šos 
standartus. 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 
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

Pamatojums

Augstāki standarti nozīmē lielākas izmaksas. Lai atbalstītu augstāka līmeņa vidisko un 
klimata ieguvumu nodrošināšanu, lauksaimniekiem un mežu īpašniekiem ir jāpiešķir 
atbilstīga finansiāla kompensācija.

Grozījums Nr. 637
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Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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 
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 

(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. Atbalsta saņēmējiem 
būtu arī jāizmaksā atbilstīgas 
kompensācijas, lai viņi ievērotu šos 
standartus. 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 
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 
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[HzR regulu] tiktu piemērotas samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas.

Savienībā. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
lai attiecībā uz šādām prasībām 
neatbilstošiem lauksaimniekiem saskaņā ar 
[HzR regulu] tiktu piemērotas samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Augstāki standarti var nozīmēt lielākas izmaksas. Lai atbalstītu augstāka līmeņa vidisko un 
klimata ieguvumu nodrošināšanu, atbalsta saņēmējiem ir jāpiešķir atbilstīga finansiāla 
kompensācija.

Grozījums Nr. 638
Norbert Erdős

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, 

(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 vienkāršojot un racionalizējot 
kopējās prasības, lai panāktu plašāku
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 
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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 
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.

ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, 
panākot to, ka atbalsta saņēmēji labāk 
izprot nepieciešamību ievērot kopējus 
standartus. 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 
sistēmai būtu organiski jāiekļaujas KLP 
vidiskajā struktūrā, kļūstot par 
pamatscenārija daļu virzībā uz 
vienkāršākām un racionālākām
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

Grozījums Nr. 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 

(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 pilnīgu 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 
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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 
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.

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 būs 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 
sistēma organiski iekļausies KLP vidiskajā 
struktūrā, kļūstot par pamatscenārija daļu 
virzībā uz tālejošākām vidiskajām un 
klimatiskajām saistībām, un šī sistēma ir
vispārēji jāpiemēro visā Savienībā. 
Attiecībā uz šādām prasībām 
neatbilstošiem lauksaimniekiem kopēja 
Eiropas sistēma nodrošina, ka saskaņā ar 
[HzR regulu] tiek ieviestas samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai saglabātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp dalībvalstīm 
un dalībvalstīs attiecībā uz tiesību aktiem 
un normām, kas saistītas ar 
saimniecībām, vai paraugpraksi vides, 
sabiedrības veselības un sanitārijas un 
dzīvnieku labturības problemātikā, 
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nosacījumu sistēmā nevajadzētu būt 
izņēmumiem, tādēļ noteikumi būtu 
jāpiemēro visiem attiecīgajiem atbalsta 
saņēmējiem. Turklāt tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības ir 
pamatotas uz jau pastāvošiem un 
pastāvīgiem likumiem, kas pašām par sevi 
ir jāpiemēro visām ES iestādēm un visiem 
iedzīvotājiem. Tomēr risku analīzē, ko 
izmanto, izvēloties vienību, kurai tiks 
veikta kontrole, dalībvalstis var izvēlēties 
piemērot atšķirīgus svēruma koeficientus 
neatbilstības iespējamības atspoguļošanai, 
lai tādējādi varētu izvairīties no liekām 
saimniecību kontrolēm, neradot risku, ka 
ES līdzekļi tiks izlietoti nepareizi. 
Piemēram: mazākas saimniecības saņem 
zemāku riska svērumu sava lieluma dēļ, 
bet lielāks dzīvnieku blīvums saņem 
augstāku svērumu dzīvnieku labturības 
un sabiedrības veselības problemātikā, vai 
bioloģiskā lauksaimniecība saņem 
zemāku riska svērumu vidiskā vai klimata 
problemātikā.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai ņemtu vērā lauksaimniecības 
un lopkopības sistēmu daudzveidību un 
dažādas vides situācijas Savienībā, ir 
pamatoti atzīt, ka papildus praksei, ar 
kuru nodrošina labu lauksaimniecisko un 
vidisko stāvokli, līdzvērtīgu vai lielāku 
labumu klimatam un videi dod arī citi 
agrovides un klimata pasākumi vai 
sertifikācijas shēmas, kas ir līdzīgas 
minētajai praksei. Savukārt, ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
radītos vispārzināmos vidiskos 
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ieguvumus, būtu jāuzskata, ka minētās 
shēmas automātiski atbilst noteiktām 
prasībām par labu lauksaimniecisko un 
vidisko praksi.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskajai lauksaimniecībai nepiemēro pienākumu izpildīt noteiktas prasības par labu 
lauksaimniecisko un vidisko praksi, attiecībā uz kurām tai jau bija piešķirts atbrīvojums 
pēdējā KLP reformā.

Grozījums Nr. 642
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai ņemtu vērā lauksaimniecības 
un lopkopības sistēmu daudzveidību un 
dažādas vides situācijas Savienībā, ir 
pamatoti atzīt, ka papildus praksei, ar 
kuru nodrošina labu lauksaimniecisko un 
vidisko stāvokli, līdzvērtīgu vai lielāku 
labumu klimatam un videi dod arī citi 
agrovides un klimata pasākumi vai 
sertifikācijas shēmas, kas ir līdzīgas 
minētajai praksei. Savukārt, ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
radītos vispārzināmos vidiskos 
ieguvumus, būtu jāuzskata, ka minētās 
shēmas automātiski atbilst visām 
prasībām par labu lauksaimniecisko un 
vidisko praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella
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Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Komisija garantē, ka vienmēr un 
visās dalībvalstīs stingri tiek īstenoti 
Savienības tiesību akti, kas attiecas uz 
dzīvnieku labturību, vides aizsardzību, 
darbībām klimata jomā un pārtikas 
nekaitīgumu. Līdz ar to Komisija 
sistemātiski piemēro atbilstīgas sankcijas 
un sodus dalībvalstu atkārtoti veiktu 
pārkāpumu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr.644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(22) LLVS standartu sistēmas mērķis ir
palīdzēt uzlabot izmantoto faktoru 
produktivitāti, 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 klimata pārmaiņu mazināšanu un 
vajadzību uzlabot lauku saimniecību 
ilgtspēju. 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.
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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 
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. it

Pamatojums

KLP ir nepieciešams atteikties no papildu noteikumiem, kas ir vispārīgi, attiecas uz 
atšķirīgām teritorijām un ne vienmēr tām ir pielāgojami, kā arī rada nepamatotu pārvaldības 
pasliktināšanos, jo īpaši attiecībā uz mazākām saimniecībām.

Saistībām, kas pārsniedz spēkā esošos noteikumus, jābūt neobligātām, un par tām jāsaņem 
atmaksa lauku attīstības lauksaimniecības vides maksājumos.

Grozījums Nr. 645
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 
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 

(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 pielāgošanos tām 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, dažādu 
produktu agronomiskās īpašības, zemes 
izmantojums, augsekas, lauksaimnieciskā 
prakse un lauku saimniecību struktūra.
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dalībvalstīm palīdzēt ar šā rīka izstrādi un 
ar datu glabāšanu un apstrādes 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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. 
Dalībvalstis turklāt var noteikt līdzvērtīgas 
prakses vai sertifikācijas sistēmas, kurām 
ir labvēlīga ietekme uz klimatu un vidi, un 
šī ietekme ir līdzīga vai lielāka par vienas 
vai vairāku LLVS prakšu ietekmi.
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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. fr

Grozījums Nr. 647
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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. 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 
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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 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.

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.

Or. en

Pamatojums

Nav racionāli nosacījumu sistēmas noteikumos iekļaut instrumentu barības vielu ilgtspējas 
nodrošināšanai, jo tas varētu radīt grūtības daudzām saimniecībām, jo īpaši apvidos, kur nav 
platjoslas tīkla. Turklāt, ciktāl tas iespējams, ir būtiski nodrošināt nosacījumu sistēmas 
viendabīgu piemērošanu visā ES.

Grozījums Nr. 648
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 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 

(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 šim nolūkam 
paredzētu elektronisku Lauku saimniecības 
ilgtspējas rīku, kuru dalībvalstis darīs 
pieejamu individuāliem lauksaimniekiem. 
Barības vielu pārvaldības plānā būtu 
jāņem vērā saimniecības lielums un 
intensitāte. 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 
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starpā un visā Savienībā, Komisija var 
dalībvalstīm palīdzēt ar šā rīka izstrādi un 
ar datu glabāšanu un apstrādes 
pakalpojumiem.

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

Grozījums Nr. 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(22) LLVS standartu sistēmas mērķis 
būs 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. 
Šajā sistēmā ir jāņem vērā, piemēram, līdz 
2020. gadam piekoptā prakse, 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 saskaņā ar 
katru no Savienības līmenī noteiktajiem 
obligātajiem standartiem būtu jādefinē 
savs nacionālais standarts, kurā ņemta vērā 
attiecīgās teritorijas specifika, tostarp 
pedoloģiskie un klimatiskie apstākļi, 
pastāvošie lauksaimniecības apstākļi, 
zemes izmantojums, ikgadējās 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 
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saimniecībās balstītu gan agronomisko, gan 
vidisko veikumu, LLVS satvarā tiks 
izveidoti barības vielu pārvaldības plāni; 
tālab izmantos īpaši 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.

gan agronomisko, gan vidisko veikumu, 
LLVS satvarā tiks izveidoti barības vielu 
pārvaldības plāni; tālab izmantos īpaši 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, 
ietverot ūdens un augsnes pārvaldību, , 
resursu patēriņa samazināšanu un 
bioloģiskās daudzveidības pasākumus. 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

Grozījums Nr. 650
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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 
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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 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.

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 šim nolūkam 
paredzētu elektronisku Lauku saimniecības 
ilgtspējas rīku, kuru dalībvalstis darīs 
pieejamu individuāliem lauksaimniekiem,
vēlākais, 3 gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 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

Pamatojums

Attiecībā uz barības vielām izstrādātais Lauku saimniecības ilgtspējas rīks sniegs daudzus 
ieguvumus: nodrošinās lēmumu atbalsta rīku saimniekiem, palīdzēs uzlabot ražu un ietaupīt 
uz mēslojuma izmantošanas rēķina, veicinās līdzsvarotas augu barības vielas un uzlabos 
kultūru kvalitāti. Taču visiem lauksaimniekiem visā ES ir vajadzīgs vairāk laika, lai viņi spētu 
izmantot rīku tā, kā to ierosinājusi ES Komisija. Šis grozījums ierosina ieviest 3 gadu pārejas 
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periodu.

Grozījums Nr. 651
Momchil Nekov

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 šim nolūkam 
paredzētu elektronisku Lauku saimniecības 
ilgtspējas rīku, kuru dalībvalstis darīs 
pieejamu individuāliem lauksaimniekiem. 
Šim rīkam – iesākumā ar minimālajām 

(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, apputeksnētāju situācija, 
audzēto kultūru dažādība, 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 šim 
nolūkam paredzētu elektronisku Lauku 
saimniecības ilgtspējas rīku, kuru 
dalībvalstis darīs pieejamu individuāliem 
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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.

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

Grozījums Nr. 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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, un samazināt ķimikāliju 
izmantošanu. 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 
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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 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.

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 izejvielu pārvaldības plāni; tālab 
izmantos īpaši šim nolūkam paredzētu 
elektronisku Lauku saimniecības ilgtspējas 
rīku, kuru dalībvalstis darīs pieejamu 
individuāliem lauksaimniekiem. Šim 
rīkam — iesākumā ar minimālajām barības 
vielu un ķimikāliju 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

Pamatojums

Lauku saimniecības ilgtspējas rīkam būtu jāietver visas lauksaimnieciskās izejvielas —
tostarp pesticīdi, biocīdi vai veterinārijas produkti — nevis tikai barības vielas.

Grozījums Nr. 653
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 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 

(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. Pēc 
tam šiem LLVS būtu jākļūst par kritēriju 
un iepriekš definētu standartu 
″ekoshēmu″ izstrādei un īstenošanai, lai 
nodrošinātu, ka tradicionālajā 
lauksaimniecībā ir integrēti 
kvantificējami klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi. 
Lai lauku saimniecībās balstītu gan 
agronomisko, gan vidisko veikumu, LLVS 
satvarā tiks izveidoti barības vielu 
pārvaldības plāni; tālab izmantos īpaši 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 
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dalībvalstīm palīdzēt ar šā rīka izstrādi un 
ar datu glabāšanu un apstrādes 
pakalpojumiem.

konkurences apstākļus lauksaimnieku 
starpā un visā Savienībā, Komisija var 
dalībvalstīm palīdzēt ar šā rīka izstrādi un 
ar datu glabāšanu un apstrādes 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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, kultūru diversifikācija, 
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, 
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izveidoti barības vielu pārvaldības plāni; 
tālab izmantos īpaši 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.

LLVS satvarā tiks izveidoti barības vielu 
pārvaldības plāni; tālab izmantos īpaši 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. fr

Grozījums Nr. 655
Paul Brannen

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai gan lauksaimnieciskas 
izcelsmes plastmasas izstrādājumi veido 
nelielu procentuālo daļu no kopējā 
izmantotās plastmasas un plastmasas 
atkritumu daudzuma, to izmantošana ir 
koncentrēta ģeogrāfiski. Turklāt 
lauksaimnieciskas izcelsmes plastmasas 
izstrādājumu kategorijām ir ļoti 
viendabīgs sastāvs, padarot šo atkritumu 
plūsmu par ļoti vērtīgu pārstrādātājam. 
KLP stratēģiskajos plānos būtu jārisina 
lauksaimniecības plastmasas atkritumu 
problēma, un Eiropas Komisijai attiecīgā 
gadījumā būtu vidējā termiņā līdz 
2023. gadam jāievieš standarts attiecībā 
uz labu zemes stāvokli lauksaimniecības 
un vides kontekstā, ņemot vērā plastmasas 
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atkritumus, un tas būtu jauns plašāku 
nosacījumu sistēmas elements. Saskaņā 
ar jauno savstarpējās atbilstības prasību 
lauksaimniekiem būtu pienākums 
plastmasas savākšanas un reciklēšanas 
organizēšanai izmantot sertificēta 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma 
pakalpojumus, kā arī glabāt 
pierādījumus, ka plastmasas atkritumi ir 
apstrādāti pareizi.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Paul Brannen

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības 
prasības, lai tās sāktu darboties 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu to, ka 
nosacījumu sistēma konsekventi stiprina 
politikas ilgtspējību, ar SMR būtu jāaptver 
galvenie Savienības tiesību akti tādās 
jomās kā vide, sabiedrības veselība, 
dzīvnieku veselība, augu veselība un 
dzīvnieku labturība, jo šo aktu īstenošana 
valsts līmenī nozīmē precīzi noteiktus 
individuālu lauksaimnieku pienākumus, 
tostarp pienākumus, ko paredz Padomes 
Direktīva 92/43/EEK11 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK12 vai Padomes Direktīva 
91/676/EEK13. Lai ņemtu vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes kopīgo 
paziņojumu, kas pievienots Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 
1306/201314, nosacījumu sistēmas jomā kā 
SMR ir iekļauti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2000/60/EK15 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

(23) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības 
prasības, lai tās sāktu darboties 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu to, ka 
nosacījumu sistēma konsekventi stiprina 
politikas ilgtspējību, ar SMR būtu jāaptver 
galvenie Savienības tiesību akti tādās 
jomās kā vide, sabiedrības veselība, 
dzīvnieku veselība, augu veselība un 
dzīvnieku labturība, jo šo aktu īstenošana 
valsts līmenī nozīmē precīzi noteiktus 
individuālu lauksaimnieku pienākumus, 
tostarp pienākumus, ko paredz Padomes 
Direktīva 92/43/EEK11 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK12 vai Padomes Direktīva 
91/676/EEK13. Lai ņemtu vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes kopīgo 
paziņojumu, kas pievienots Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 
1306/201314, nosacījumu sistēmas jomā kā 
SMR ir iekļauti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2000/60/EK15 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
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2009/128/EK16 attiecīgie noteikumi un ir 
atbilstoši koriģēts laba lauksaimnieciskā un 
vidiskā stāvokļa standartu saraksts.

2009/128/EK16, kā arī Direktīvas [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva XXX 
par konkrētu plastmasas produktu 
ietekmes uz vidi samazināšanu] un 
Regulas [Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2018/XXX par 
veterinārajām zālēm un ar ko atceļ 
Direktīvu 2001/82/EK] attiecīgie 
noteikumi, un ir atbilstoši koriģēts laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartu saraksts.

_________________ _________________

11 Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu 
un savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

11 Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu 
un savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

13 Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV 
L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

13 Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV 
L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1306/2013 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1306/2013 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā (OV L 327, 
22.12.2000., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā (OV L 327, 
22.12.2000., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 
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71. lpp.). 71. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Dzīvnieku īpašnieku vai dzīvnieku audzētāju pienākums ir veikt uzskaiti par zālēm, ko viņi 
izmanto šiem dzīvniekiem. Tāpat regulā ir teikts, ka ″antimikrobiālās zāles neizmanto 
regulāri... ″. EP savu pilnvaru robežās par SUP direktīvu šajā posmā (trialogos) ierosina 
aizliegt oksobioloģiski noārdāmus produktus, piemēram, tos, kurus pašlaik joprojām izmanto 
lauksaimniecībā (piemēram, mulčēšanas plēves). Lai augsne būtu veselīga, ir svarīgi, ka arī 
šī prasība tiek īstenota un tās izpilde kontrolēta (vajadzības gadījumā kā LLVS, nevis SMR).

Grozījums Nr. 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības 
prasības, lai tās sāktu darboties 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu to, ka 
nosacījumu sistēma konsekventi stiprina 
politikas ilgtspējību, ar SMR būtu jāaptver 
galvenie Savienības tiesību akti tādās 
jomās kā vide, sabiedrības veselība, 
dzīvnieku veselība, augu veselība un 
dzīvnieku labturība, jo šo aktu īstenošana 
valsts līmenī nozīmē precīzi noteiktus 
individuālu lauksaimnieku pienākumus, 
tostarp pienākumus, ko paredz Padomes 
Direktīva 92/43/EEK11 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2009/147/EK12 vai Padomes Direktīva 
91/676/EEK13. Lai ņemtu vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes kopīgo 
paziņojumu, kas pievienots Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 
1306/201314, nosacījumu sistēmas jomā kā 
SMR ir iekļauti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2000/60/EK15 un 

(23) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno 
tiesību aktos noteiktās pārvaldības 
prasības, lai tās sāktu darboties 
saimniecību līmenī un nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret 
lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu to, ka 
nosacījumu sistēma konsekventi stiprina 
politikas ilgtspējību, ar SMR būtu jāaptver 
Savienības tiesību akti tādās jomās kā vide, 
sabiedrības veselība, dzīvnieku veselība, 
augu veselība un dzīvnieku labturība, jo šo 
aktu īstenošana valsts līmenī nozīmē 
precīzi noteiktus individuālu 
lauksaimnieku pienākumus, tostarp 
pienākumus, ko paredz Padomes Direktīva 
92/43/EEK11 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2009/147/EK12 vai 
Padomes Direktīva 91/676/EEK13. Lai 
ņemtu vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes kopīgo paziņojumu, kas 
pievienots Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) Nr. 1306/201314, nosacījumu 
sistēmas jomā kā SMR ir iekļauti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK15 un Eiropas Parlamenta un 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2009/128/EK16 attiecīgie noteikumi un ir 
atbilstoši koriģēts laba lauksaimnieciskā un 
vidiskā stāvokļa standartu saraksts.

Padomes Direktīvas 2009/128/EK16

attiecīgie noteikumi un ir atbilstoši koriģēts 
laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartu saraksts.

_________________ _________________

11 Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu 
un savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

11 Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu 
un savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

13 Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV 
L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

13 Padomes 1991. gada 12. decembra 
Direktīva 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 
lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV
L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1306/2013 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1306/2013 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) 
Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) 
Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) 
Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 
20.12.2013., 549. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā (OV L 327, 
22.12.2000., 1. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā (OV L 327, 
22.12.2000., 1. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 
71. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Direktīva 
2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas 
sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas 
nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 
71. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
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Momchil Nekov, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp vidiski un 
klimatiski — standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

(24) Dalībvalstīm būtu jāizveido un 
jāievieš procedūras, lai novērstu interešu 
konfliktus lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumos, kuru mērķis ir uzlabot 
ilgtspējīgu pārvaldību un lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabot tās vispārējo veikumu, aptverot 
ekonomisko, vidisko un sociālo dimensiju
un konkrētos šīs regulas 6. pantā minētos 
mērķus, kā arī noteikt vajadzīgos 
uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp vidiski un 
klimatiski, kā arī dzīvnieku labturības —
standarti, prasības un informācija, no otras 
puses. Pēdējo skaitā ir KLP stratēģiskajā 
plānā noteiktie standarti, kurus piemēro vai 
kuri ir vajadzīgi lauksaimniekiem un citiem 
KLP atbalsta saņēmējiem, kā arī standarti, 
kas izriet no tiesiskā regulējuma tādās 
jomās kā ūdens un pesticīdu lietošanas 
samazināšana, un agroekoloģiski 
pasākumi, barības vielu ilgtspējīgas 
pārvaldības veicināšana, un kas izriet no 
iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm būtu jānosaka procedūras 
interešu konfliktu novēršanai un 
konsultanti būtu jāintegrē lauksaimniecisko 
zināšanu un inovācijas sistēmās (AKIS), lai 
tādējādi būtu iespējams sniegt pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 659
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju. Visas ES iniciatīvas attiecībā 
uz konsultāciju pakalpojumiem un 
inovācijas sistēmām — ja tas ir iespējams 
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— ir jāpamato uz dalībvalstu līmenī jau 
esošajiem pakalpojumiem un sistēmām, 
un jākoncentrējas uz pievienotās vērtības 
nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 660
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
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iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju. Visas ES iniciatīvas attiecībā 
uz konsultāciju pakalpojumiem un 
inovācijas sistēmām — ja tas ir iespējams 
— ir jāpamato uz dalībvalstu līmenī jau 
esošajiem pakalpojumiem un sistēmām, 
un jākoncentrējas uz pievienotās vērtības 
nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Stiprinot lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumus saskaņā ar KLP stratēģiskajiem 
plāniem, dalībvalstīm būtu jāpamatojas uz jau esošajām struktūrām un, ja iespējams, 
jāizmanto jau pielikto pūļu rezultāti. Taču minētais ir spēkā tikai tad, ja tas nodrošinātu 
efektīvāku šo pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja ieviest
ekonomiskos, vidiskos un sociālos 
aspektus aptverošus lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumus, kuru 
uzdevums būtu noteikt vajadzīgos 
uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp vidiski un 
klimatiski — standarti, prasības un 
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KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā, kā arī 
barības vielu ilgtspējīgas pārvaldības 
veicināšanā. Stiprinot šādu konsultāciju 
kvalitāti un lietderīgumu, dalībvalstīm būtu
jāizmanto pašreizējās inovatīvās sistēmas 
un pēc tam konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. ro

Grozījums Nr. 662
Matt Carthy

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jānosaka ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šie lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi būtu jāsniedz bez maksas kā 
daļa no konkrētas shēmas, un tiem būtu 
jāpalīdz lauksaimniekiem un citiem KLP 
atbalsta saņēmējiem kļūt informētākiem 
par to, kā mijiedarbojas lauku saimniecību 
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puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

pārvaldība un zemes apsaimniekošana, no 
vienas puses, un noteikti — tostarp vidiski 
un klimatiski — standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos, dzīvnieku labturības un sociālos 
aspektus aptveroši lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumi, kuru uzdevums 
būtu noteikt vajadzīgos uzlabojumus 
attiecībā uz visiem saimniecību līmeņa 
pasākumiem, kas paredzēti ar KLP 
stratēģiskajiem plāniem. Šiem 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
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puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp dzīvnieku 
labturības, vidiski un klimatiski —
standarti, prasības un informācija, no otras 
puses. Pēdējo skaitā ir KLP stratēģiskajā 
plānā noteiktie standarti, kurus piemēro vai 
kuri ir vajadzīgi lauksaimniekiem un citiem 
KLP atbalsta saņēmējiem, kā arī standarti, 
kas izriet no tiesiskā regulējuma tādās 
jomās kā ūdens, lauksaimniecības 
dzīvnieku aizsardzība, pesticīdu ilgtspējīga 
lietošana un kas izriet no iniciatīvām pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences apkarošanā un risku pārvaldībā. 
Stiprinot šādu konsultāciju kvalitāti un 
lietderīgumu, dalībvalstīm konsultanti būtu 
jāintegrē lauksaimniecisko zināšanu un 
inovācijas sistēmās (AKIS), lai tādējādi 
būtu iespējams sniegt pētniecības un 
inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
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un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm būtu jāpamatojas uz 
pastāvošajām inovatīvajām sistēmām un 
pēc tam konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
lauksaimniekiem ir piekļuve ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptverošiem
konsultāciju pakalpojumiem, kuru 
uzdevums būtu noteikt vajadzīgos 
uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
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mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp vidiski un 
klimatiski — standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā, kā arī 
saimniecību drošībā. Stiprinot šādu 
konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr.666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 

(24) Lai uzlabotu faktoru 
produktivitāti, ilgtspējīgāk pārvaldītu 
lauku saimniecības un lauku 
darījumdarbību un uzlabotu tās vispārējo 
veikumu, dalībvalstīm būtu jāizveido 
ekonomiskos, vidiskos un sociālos 
aspektus aptveroši lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumi, kuru uzdevums 
būtu noteikt vajadzīgos uzlabojumus 
attiecībā uz visiem saimniecību līmeņa 
pasākumiem, kas paredzēti ar KLP 
stratēģiskajiem plāniem. Šiem 
lauksaimniecisko konsultāciju 
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saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
fitosanitāro produktu ilgtspējīga lietošana 
un kas izriet no iniciatīvām pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences apkarošanā un risku pārvaldībā. 
Stiprinot šādu konsultāciju kvalitāti un 
lietderīgumu, dalībvalstīm konsultanti būtu 
jāintegrē lauksaimniecisko zināšanu un 
inovācijas sistēmās (AKIS), lai tādējādi 
būtu iespējams sniegt pētniecības un 
inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. it

Pamatojums

Lauku saimniecību konsultāciju galvenajam mērķim vajadzētu būt ražošanas faktoru 
produktivitātes uzlabošanai, kā arī informācijas sniegšanai par spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, citādi lauksaimnieki netiks mudināti tos izmantot.

Pareiza definīcija ir fitosanitārie produkti, nevis "pesticīdi".

Grozījums Nr. 667
Ricardo Serrão Santos

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
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vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp vidiski un 
klimatiski — standarti, prasības un 
informācija, no otras puses, jo īpaši 
nosacījumu jomā. Pēdējo skaitā ir KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 668
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
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vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā, agroekoloģiskajā praksē un 
risku pārvaldībā. Stiprinot šādu 
konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. es

Grozījums Nr.669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
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vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm saimniecību konsultatīvās 
struktūras būtu jāintegrē lauksaimniecisko 
zināšanu un inovācijas sistēmās (AKIS), lai 
tādējādi būtu iespējams sniegt pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. it

Grozījums Nr.670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
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lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm saimniecību konsultatīvās 
struktūras būtu jāintegrē lauksaimniecisko 
zināšanu un inovācijas sistēmās (AKIS), lai 
tādējādi būtu iespējams sniegt pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
publisko lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
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vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu lietošanas samazināšana un
agroekoloģiskā prakse un kas izriet no 
iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā. Stiprinot šādu konsultāciju 
kvalitāti un lietderīgumu, dalībvalstīm 
konsultanti būtu jāintegrē lauksaimniecisko 
zināšanu un inovācijas sistēmās (AKIS), lai 
tādējādi būtu iespējams sniegt pētniecības 
un inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina augstas 
kvalitātes ekonomiskos, vidiskos un 
sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
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saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp vidiski un 
klimatiski — standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai ieviestu jaunas un ilgtspējīgākas lauksaimniecības prakses, kas bieži vien ir sarežģītākas 
par pašlaik izmantotajām, lauksaimniekiem ir jāapgūst jauna veida prasmes un zināšanas. 
Tādēļ augstas kvalitātes lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumu (LKP) sniegšana kļūst 
aizvien svarīgāka.

Grozījums Nr. 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti – tostarp vidiski un 
klimatiski – standarti, prasības un 
informācija, no otras puses. Pēdējo skaitā ir 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktie standarti, 
kurus piemēro vai kuri ir vajadzīgi 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem, kā arī standarti, kas izriet no 
tiesiskā regulējuma tādās jomās kā ūdens, 
pesticīdu ilgtspējīga lietošana un kas izriet 
no iniciatīvām pret antimikrobiālajiem 
līdzekļiem izveidojušās rezistences 
apkarošanā un risku pārvaldībā. Stiprinot 
šādu konsultāciju kvalitāti un lietderīgumu, 
dalībvalstīm konsultanti būtu jāintegrē 
lauksaimniecisko zināšanu un inovācijas 
sistēmās (AKIS), lai tādējādi būtu 
iespējams sniegt pētniecības un inovācijas 
jomā jaunāko tehnisko un zinātnisko 
informāciju.

(24) Lai ilgtspējīgāk pārvaldītu lauku 
saimniecības un lauku darījumdarbību un 
uzlabotu tās vispārējo veikumu, 
dalībvalstīm būtu jāizveido ekonomiskos, 
vidiskos un sociālos aspektus aptveroši 
lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi, kuru uzdevums būtu noteikt 
vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz visiem 
saimniecību līmeņa pasākumiem, kas 
paredzēti ar KLP stratēģiskajiem plāniem. 
Šiem lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu jāpalīdz 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem kļūt informētākiem par to, kā 
mijiedarbojas lauku saimniecību pārvaldība 
un zemes apsaimniekošana, no vienas 
puses, un noteikti — tostarp dzīvnieku 
labturības, vidiski un klimatiski —
standarti, prasības un informācija, no otras 
puses. Pēdējo skaitā ir KLP stratēģiskajā 
plānā noteiktie standarti, kurus piemēro vai 
kuri ir vajadzīgi lauksaimniekiem un citiem 
KLP atbalsta saņēmējiem, kā arī standarti, 
kas izriet no tiesiskā regulējuma tādās 
jomās kā ūdens, pesticīdu ilgtspējīga 
lietošana un kas izriet no iniciatīvām pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences apkarošanā un risku pārvaldībā. 
Stiprinot šādu konsultāciju kvalitāti un 
lietderīgumu, dalībvalstīm konsultanti būtu 
jāintegrē lauksaimniecisko zināšanu un 
inovācijas sistēmās (AKIS), lai tādējādi 
būtu iespējams sniegt pētniecības un 
inovācijas jomā jaunāko tehnisko un 
zinātnisko informāciju.

Or. en

Pamatojums

ERP Īpašajā ziņojumā Nr. 31/2018 tika konstatēts, ka vispārējā atbilstība ES tiesību aktiem 
dzīvnieku labturības jomā joprojām ir neapmierinoša. Lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumiem būtu svarīga nozīme, nosakot vājās vietas un palīdzot atbalsta saņēmējiem 
panākt atbilstību.
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Grozījums Nr. 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
konsultāciju sniegšanu visiem 
lauksaimniekiem Savienībā, Komisijai 
būtu jānosaka lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumu minimālie 
standarti kvalitātes un sniegto 
pakalpojumu teritoriālā tvēruma ziņā. 
Pirms šīs regulas stāšanās spēkā un 
kvalitātes kontroles nolūkos Komisijai 
vajadzētu akreditēt visus lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumus. Ja Komisija 
secina, ka lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojums neatbilst minimālajiem 
standartiem, tai rakstiski būtu jāinformē 
attiecīgā dalībvalsts un jāpieprasa tai veikt 
koriģējošas darbības.

Or. en

Pamatojums

Lai ieviestu jaunas un ilgtspējīgākas lauksaimniecības prakses, kas bieži vien ir sarežģītākas 
par pašlaik izmantotajām, lauksaimniekiem ir jāapgūst jauna veida prasmes un zināšanas. 
Tādēļ augstas kvalitātes lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumu (LKP) sniegšana kļūst 
aizvien svarīgāka. Taču pašlaik šķiet, ka KLP trūkst reālas kvalitātes kontroles sistēmas 
attiecībā uz LKP, kuru spēja palīdzēt lauksaimniekiem dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīga.

Grozījums Nr. 675
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 

svītrots
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būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri – ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz 
ELFLA. Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, 
šā mehānisma piemērošanā būtu jāņem 
vērā darbaspēka izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Saimniecību struktūras un citas ar saimniecībām saistītās īpašības ES dalībvalstīs ir absolūti 
atšķirīgas. Nevar izmantot vienu mērauklu visiem, nevar pieņemt obligātu maksimumu un 
pakāpenisku samazināšanu visām dalībvalstīm. Var noteikt obligātu maksimumu un 
pakāpenisku samazināšanu dalībvalsts līmenī vai arī var ieviest prasību to darīt brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 676
Michel Dantin

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri — ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz ELFLA. 
Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, šā 
mehānisma piemērošanā būtu jāņem vērā 
darbaspēka izmaksas.

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu tiešajiem maksājumiem 
un prioritāri — ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam, 
vai jāpārvieto uz ELFLA, ņemot vērā 
regulā noteiktos ierobežojumus. Šis tiešo 
maksājumu maksimālais ierobežojums 
jāizmanto, lai papildinātu atbalstu, ko 
nodrošina papildu pārdalīšana, vai kā 
alternatīva, ja šis atbalsts jau ir pietiekami 
vērienīgs. Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, 
šā mehānisma piemērošanā būtu jāņem 
vērā darbaspēka izmaksas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 677
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri — ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz ELFLA. 
Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, šā 
mehānisma piemērošanā būtu jāņem vērā 
darbaspēka izmaksas.

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri — ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz ELFLA. 
Lai negatīvi neietekmētu uzņēmumu 
apvienības un kooperatīvus, līdztiesīgie 
kooperatīvu un līdzvērtīgu apvienību 
biedri ir jāuzskata par atsevišķiem 
uzņēmumu īpašniekiem. Lai tas nekaitētu 
nodarbinātībai, šā mehānisma piemērošanā 
būtu jāņem vērā darbaspēka izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 678
Daniel Buda

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri – ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz ELFLA. 
Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, šā 
mehānisma piemērošanā būtu jāņem vērā 
darbaspēka izmaksas.

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri — ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz ELFLA. 
Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, šā 
mehānisma piemērošanā būtu jāņem vērā 
darbaspēka izmaksas. Īstenojot šā 
apsvēruma nosacījumus, Komisijai un 
dalībvalstīm būtu papildus jānodrošina 
visu saimniecību ilgtspējīga attīstība.
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Or. ro

Grozījums Nr. 679
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri – ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz 
ELFLA. Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, 
šā mehānisma piemērošanā būtu jāņem
vērā darbaspēka izmaksas.

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, atbalsts uzmanības centrā 
vajadzētu būt tiem lauksaimniekiem, kuri 
aktīvi dod ieguldījumu ilgtspējas 
ekonomiskajā, vidiskajā un sociālajā 
dimensijā. Tas būtu jāpanāk, skaidri 
definējot īstenu lauksaimnieku visās 
dalībvalstīs. Dalībvalstis var arī nolemt, 
ka noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem. Lai tas nekaitētu 
nodarbinātībai, šā mehānisma piemērošanā 
varētu ņemt vērā darbaspēka izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto vai nu atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem un prioritāri – ilgtspēju 
sekmējošajam pārdalošajam ienākumu 
papildatbalstam, vai jāpārvieto uz ELFLA. 
Lai tas nekaitētu nodarbinātībai, šā 
mehānisma piemērošanā būtu jāņem vērā 

(25) Lai ienākumu atbalstu sadalītu 
taisnīgāk, noteiktu maksimālo apjomu 
pārsniedzošas tiešo maksājumu summas 
būtu jāsamazina un iegūtie līdzekļi 
jāizmanto atsaistītajiem tiešajiem 
maksājumiem — ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam.
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darbaspēka izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Maksimuma noteikšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem no I pīlāra maksājumiem būtu 
jāpaliek kā pārdalāmiem maksājumiem I pīlārā.
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