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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus 
par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0392),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 
43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C8-0248/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā 1979. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši 6. punktu tam pievienotajā 
4. protokolā par kokvilnu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Attīstības komitejas, Budžeta 
komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

                                               
1
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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 ekonomiskā, sociālā, 
vidiskā un klimatiskā ilgtspēja un jāpalīdz 
mazināt ar Savienības tiesību aktiem 
saistīto administratīvo slogu atbalsta 
saņēmējiem.

Or. es

Grozījums Nr. 2

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. 
Ņemot vērā problēmas, ar kurām 
jāsaskaras Eiropas Savienības ražotājiem, 
lai reaģētu uz jaunām normatīvajām 
prasībām, un izteiktākus vidiskos 
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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. es

Grozījums Nr. 3

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 atbalsta 
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. es
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Grozījums Nr. 4

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) 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 kopīgie elementi
("pamatdefinīcijas"), kuras jāiestrādā 
minētajās definīcijās.

Or. es

Grozījums Nr. 5

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 

(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 
lauksaimnieciskās darbības definīcija būtu 
jāpielāgo vietējiem apstākļiem, ievērojot 
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apstākļiem. ES pamatdefinīcijas kopīgos elementus.

Or. es

Grozījums Nr. 6

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 
zālaugi, neatkarīgi no tā, vai šādas platības 
tiek izmantotas.

(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 
tikai vai ne tikai zāle vai kurās aug citi 
lopbarības zālaugi, neatkarīgi no tā, vai 
šādas platības tiek izmantotas.

Or. es
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Grozījums Nr. 7

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 lauksaimniecības 
nozarē un lauku apvidos, kurai būtu 
pozitīva ietekme.

Or. es

Grozījums Nr. 8

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 

(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 kopīgos 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 uzskatāmi par īsteniem. No
atbalsta nedrīkst izslēgt daudznozaru 
lauksaimniekus, kuri ir aktīvi 
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lauksaimniecībā, bet veic arī 
nelauksaimniecisku darbību ārpus savas 
saimniecības, jo viņu daudzpusīgā 
darbošanās bieži ir lauku apvidu 
sociālekonomiskās vides stiprinātāja.

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 
lauksaimniecisku darbību.

Or. es

Grozījums Nr. 9

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 kopīgos šā jēdziena elementus.

Or. es

Grozījums Nr. 10

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 

(11) Lai sasniegtu 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 
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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.

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 ekonomikas, vides 
un sociālās jomas prioritātēs, kurās ņemti 
vērā attiecīgie Savienības tiesību akti.

Or. es

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) KLP būtu skaidri jāņem vērā 
Eiropas Savienības līdztiesības politika, 
īpašu uzmanību pievēršot nepieciešamībai 
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. es

Grozījums Nr. 12

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 

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

kopējās prasības, bet dalībvalstīm šis 
Savienības satvars būtu jāpārveido atbalsta 
kārtībā, kuru piemēro saņēmējiem. Šajā 
kontekstā dalībvalstīm būtu jārīkojas 
saskaņā ar Pamattiesību hartu un 
vispārējiem Savienības tiesību principiem 
un jānodrošina, lai to tiesiskais regulējums 
par Savienības atbalsta piešķiršanu 
saņēmējiem pamatotos uz KLP stratēģisko 
plānu un būtu saskaņā ar šīs regulas un 
[HzR] principiem un prasībām.

Or. es

Grozījums Nr. 13

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. Līdzīgā 
kārtā, lai uzlabotos lauksaimnieku saņemtā 
tirgus atlīdzība, ir jāinvestē lauku 
saimniecību pārstrukturēšanā, 
modernizācijā, inovācijā, dažādošanā un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā.

Or. es

Grozījums Nr. 14

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", tirgus riski, tirdzniecības 
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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.

nolīgumi ar trešām valstīm, 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. Nelīdzsvarotība 
pārtikas piegādes ķēdē, kas kaitē
galvenokārt primārajai nozarei, kura ir 
vājākais ķēdes posms, tāpat negatīvi 
ietekmē arī ražotāju ienākumus. 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.

Or. es

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Labākai vidrūpei un lielākiem 
klimata darbiem Savienības vidisko un 
klimatisko mērķu tuvināšanas kontekstā ir 
ļoti augsta prioritāte Savienības 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nākotnes ainā. Tāpēc KLP struktūrai būtu 
jāatspoguļo izlēmīgāka virzība uz šo mērķu 
sasniegšanu. Saskaņā ar [jauno] 
īstenošanas modeli vidiskās degradācijas 
un klimata pārmaiņu jomā jārīkojas, 
orientējoties uz rezultātu, un LESD 
11. pants tālab būtu jāuzskata par tādu, kas 
uzliek pienākumu sasniegt rezultātu.

(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.
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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, atbalstu 
jauniešiem, sieviešu lielāku līdzdalību 
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. es

Grozījums Nr. 16

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 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. es

Grozījums Nr. 17

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 

(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 
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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.

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. 
Attiecībā uz šādām prasībām 
neatbilstošiem lauksaimniekiem saskaņā ar 
[HzR regulu] jānosaka samērīgas, 
efektīvas un preventīvas sankcijas.

Or. es

Pamatojums

Ierosina saskaņot noteikumus par sankcijām, kas gan būs atkarīgs no lēmuma, kurš tiks
pieņemts Horizontālajā regulā.

Grozījums Nr. 18

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
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shēmas automātiski atbilst noteiktām 
prasībām par labu lauksaimniecisko un 
vidisko praksi.

Or. es

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 (prasības, ko aptver "zaļināšana").

Grozījums Nr. 19

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 

(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 
klimatiskie apstākļi, pastāvošie 
lauksaimniecības apstākļi, dažādu 
produktu agronomiskās īpašības, zemes 
izmantojums, augsekas, lauksaimnieciskā 
prakse un lauku saimniecību struktūra.



PR\1167489LV.docx 19/225 PE627.760v02-00

LV

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. es

Pamatojums

Ir pāragri nosacījumu sistēmas noteikumos iekļaut instrumentu barības vielu ilgtspējas 
nodrošināšanai, jo tas varētu radīt grūtības daudzām saimniecībām, jo īpaši apvidos, kur nav 
platjoslas tīkla. Tomēr būtu maksimāli jānodrošina nosacījumu sistēmas viendabība 
piemērošana visā ES.

Grozījums Nr. 20

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. 

(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. 
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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.

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, kā arī
barības vielu ilgtspējīgas pārvaldības 
veicināšanā. 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. 21

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Savienības tiesību aktos būtu 
jāparedz, ka dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā jānosaka prasības par 
to, kāda ir minimālā platība, par kuru var 
saņemt atsaistītos maksājumus. Šādām 
prasībām vajadzētu novērst pārmērīgu 
administratīvo slogu, kādu rada daudzu 
sīku maksājumu pārvaldība, un nodrošināt, 
ka atbalsts dod vērtīgu ieguldījumu to KLP 
mērķu īstenošanā, uz kuriem attiecas 
atsaistītie tiešie maksājumi. Lai garantētu 

(26) Savienības tiesību aktos būtu 
jāparedz, ka dalībvalstīm savā KLP 
stratēģiskajā plānā jānosaka prasības par 
to, kāda ir minimālā platība, par kuru var 
saņemt tiešos maksājumus. Šādām 
prasībām vajadzētu novērst pārmērīgu 
administratīvo slogu, kādu rada daudzu 
sīku maksājumu pārvaldība, un nodrošināt, 
ka atbalsts dod vērtīgu ieguldījumu to KLP 
mērķu īstenošanā, uz kuriem attiecas tiešie 
maksājumi. Ņemot vērā to, ka saistītie 
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lauksaimnieciskā ienākumu atbalsta 
minimumu visiem īstenajiem 
lauksaimniekiem, kā arī lai ievērotu 
Līgumā noteikto mērķi nodrošināt 
pietiekami augstu dzīves līmeni 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, būtu jāizveido ikgadējs 
platībatkarīgs atsaistītais maksājums, 
kurš būtu piederīgs intervences veidam 
“ilgtspēju sekmējošs ienākumu 
pamatatbalsts”. Lai šo atbalstu labāk 
orientētu uz mērķi, maksājuma summas 
būtu jādiferencē atkarībā no teritoriju 
grupām un pamatojoties uz 
sociālekonomiskajiem un/vai 
agronomiskajiem apstākļiem. Lai 
traucējoši neietekmētu lauksaimnieku 
ienākumus, dalībvalstis var izvēlēties 
ilgtspēju sekmējošo ienākumu 
pamatatbalstu īstenot uz maksājumtiesību 
pamata. Šajā gadījumā maksājumtiesību 
vērtībai pirms jebkādas turpmākas 
konverģences būtu jābūt proporcionālai 
to vērtībai, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 paredzētajām 
pamata maksājuma shēmām, ņemot vērā 
arī par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētos 
maksājumus. Lai turpinātu pakāpeniski 
attālināties no vēsturiskajām vērtībām, 
dalībvalstīm būtu jāturpina arī 
konverģēšana.

maksājumi var nebūt saistīti ar platību, 
un ņemot vērā arī to, ka dažkārt pastāv 
ievērojamas atšķirības maksājumos par 
hektāru, sliekšņvērtība, kuras pamatā ir 
vienīgi hektāru skaits, būtu neefektīva, 
tādēļ būtu jāparedz arī iespēja piemērot 
minimālo maksājumu summu.

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts šo apsvērumu sadalīt divās daļās. Turklāt ir jānosaka maksājumu minimālā 
sliekšņvērtība, jo vairākās valstīs atbalsta apmērs par hektāru joprojām ir ļoti atšķirīgs, kā 
arī lai ņemtu vērā noteiktus saistītos maksājumus.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(26a) Lai garantētu lauksaimnieciskā 
ienākumu atbalsta minimumu visiem 
īstenajiem lauksaimniekiem, kā arī lai 
ievērotu Līgumā noteikto mērķi 
nodrošināt pietiekami augstu dzīves 
līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem, būtu jāizveido ikgadējs 
platībatkarīgs atsaistītais maksājums, 
kurš būtu piederīgs intervences veidam 
"ilgtspēju sekmējošs ienākumu 
pamatatbalsts". Lai šo atbalstu labāk 
orientētu uz mērķi, maksājuma summas 
būtu jādiferencē atkarībā no teritoriju 
grupām un pamatojoties uz 
sociālekonomiskajiem un/vai 
agronomiskajiem apstākļiem. Lai 
traucējoši neietekmētu lauksaimnieku 
ienākumus, dalībvalstis var izvēlēties 
ilgtspēju sekmējošo ienākumu 
pamatatbalstu īstenot uz maksājumtiesību 
pamata. Šajā gadījumā maksājumtiesību 
vērtībai pirms jebkādas turpmākas 
konverģences būtu jābūt proporcionālai 
to vērtībai, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 paredzētajām 
pamata maksājuma shēmām, ņemot vērā 
arī par klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi paredzētos 
maksājumus. Lai turpinātu pakāpeniski 
attālināties no vēsturiskajām vērtībām, 
dalībvalstīm būtu jāturpina arī 
konverģēšana.

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts 26. apsvērumu sadalīt divās daļās.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Ilgtspēju sekmējošais ienākumu 
pamatatbalsts ir KLP galvenais atbalsts, 
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ar kuru stabilizē lauku saimniecību 
ienākumus, tāpēc ievērojama daļa (vismaz 
70 % no šīs regulas VII pielikumā 
paredzētajām dotācijām) būtu jāparedz 
šim atbalstam.

Or. es

Pamatojums

Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts ir KLP instruments, kas nodrošinās 
līdzvērtīgāku attieksmi pret lauksaimniekiem un lopkopjiem un vienlaikus būs pirmais šīs 
politikas atbalsts lauku saimniecību ienākumiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Mazās lauku saimniecības ir un 
paliek Savienības lauksaimniecības 
stūrakmens, jo tās balsta nodarbinātību 
laukos un sekmē teritoriālo attīstību. Lai 
veicinātu līdzsvarotāku atbalsta sadalījumu 
un samazinātu administratīvo slogu mazo 
summu saņēmējiem, dalībvalstīm 
vajadzētu spēt piedāvāt mazajiem 
lauksaimniekiem iespēju visus pārējos
tiešos maksājumus aizstāt ar mazajiem 
lauksaimniekiem paredzētu fiksētas 
summas maksājumu.

(28) Mazās lauku saimniecības ir un 
paliek Savienības lauksaimniecības 
stūrakmens, jo tās balsta nodarbinātību 
laukos un sekmē teritoriālo attīstību. Lai 
veicinātu līdzsvarotāku atbalsta sadalījumu 
un samazinātu administratīvo slogu mazo 
summu saņēmējiem, dalībvalstīm 
vajadzētu spēt piedāvāt mazajiem 
lauksaimniekiem iespēju visus tiešos 
maksājumus aizstāt ar fiksētas summas 
maksājumu. Tomēr — lai vēl vairāk 
mazinātu administratīvo slogu, būtu 
jāļauj dalībvalstīm noteiktus 
lauksaimniekus sākotnēji automātiski 
iekļaut vienkāršotajā shēmā, tiem 
piedāvājot iespēju noteiktā termiņā no 
šādas shēmas izstāties. Lai ievērotu 
proporcionalitātes principu, būtu jādod 
iespēja dalībvalstīm nosacījumu izpildes 
pārbaudes nepiemērot tiem mazajiem 
lauksaimniekiem, kuri piedalās 
vienkāršotajā shēmā.

Or. es
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Ņemot vērā lauku iedzīvotāju 
izteikto novecošanu, kas draud vēl vairāk 
saasināt iedzīvotāju skaita samazināšanās 
problēmu lauku apvidos, un tā kā ir 
steidzami jāstimulē jaunu lauksaimnieku 
ienākšana šajā nozarē, ir pamatoti ļaut 
dalībvalstīm nekavējoties palielināt 
vecuma ierobežojumu no 40 uz 45 gadiem
kā galveno nosacījumu, lai gados jauni
lauksaimnieki varētu saņemt īpašu
atbalstu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
(SVID) analīzei.

Or. es

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas, 
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 

(31) KLP būtu jāgādā, lai sava 
klimatiskā pienesuma vērtību dalībvalstis 
palielinātu, cienot vietējās vajadzības un 
lauksaimnieku faktiskos apstākļus. KLP 
stratēģiskajos plānos tiešo maksājumu 
sadaļā dalībvalstīm būtu jāparedz 
lauksaimniekiem brīvprātīgas ekoshēmas,
kurām vajadzētu būt pilnībā saskaņotām ar 
citām attiecīgajām intervencēm. 
Dalībvalstīm šīs shēmas būtu jādefinē vai 
nu kā maksājums, ko piešķir, lai stimulētu 
un atlīdzinātu par sabiedriskā labuma 
radīšanu ar videi un klimatam labvēlīgas 
lauksaimnieciskās prakses starpniecību, vai 
kā kompensācija par šādas prakses 
uzsākšanu. Abos gadījumos mērķim 
vajadzētu būt uzlabot KLP vidisko un 
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klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot tādu lauksaimniecības 
prakšu ekoshēmas kā, piemēram, 
izvērstāka pastāvīgo ganību un ainavas
iezīmju pārvaldība un bioloģiskā 
lauksaimniecība. Šādās shēmās var 
paredzēt arī sākuma līmeni, kurš 
jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku saistību 
uzņemšanās lauku attīstības jomā.

klimatisko veikumu, un attiecīgi šīs shēmas 
būtu jāveido tā, lai pārsniegtu obligātās 
prasības, kas jau ir paredzētas ar 
nosacījumu sistēmu. Dalībvalstis var 
izvēlēties veidot lauksaimniecības prakšu 
ekoshēmas, lai veicinātu videi labvēlīgus 
ražošanas modeļus, jo īpaši ekstensīvo 
lopkopību, kā arī veicinātu jebkādas 
lauksaimniecības prakses, kas cita starpā 
būtu orientētas uz izvērstāku pastāvīgo 
ganību pārvaldību, ainavas iezīmēm, vides 
sertifikācijas shēmām, piemēram, 
bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju, 
integrēto ražošanu un saglabājošo 
lauksaimniecību. Šādās shēmās var 
paredzēt pasākumus, kas atšķiras no tiem, 
kuri attiecas uz agrovides un klimata 
saistībām lauku attīstības jomā, kā arī 
citus tāda paša veida pasākumus, kas 
pielīdzināmi shēmām ar sākuma līmeni, 
kurš jāsasniedz, pirms notiek tālejošāku 
saistību uzņemšanās lauku attīstības jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai saglabātu intervences 
specifiskumu un atvieglotu šīs regulas 
nozarisko intervenču plānošanu vīna, 
olīveļļas un galda olīvu, apiņu un vēl 
nenoteiktu citu lauksaimniecības produktu 
nozarē, ir vajadzīgs valsts finansējums un 
cita veida maksimālās summas. Tomēr lai 
nemazinātu augļu un dārzeņu un 
biškopības nozariskajām intervencēm 
specifisko papildmērķu sasniegšanas 
iespējas, Savienības finansiālo palīdzību 
šajās nozarēs būtu jāturpina piešķirt 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1308/201318. Ja 
dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos 

(36) Lai saglabātu intervences 
specifiskumu un atvieglotu šīs regulas 
nozarisko intervenču plānošanu vīna, 
olīveļļas un galda olīvu, apiņu un vēl 
nenoteiktu citu lauksaimniecības produktu 
nozarē, ir vajadzīgs valsts finansējums un 
cita veida maksimālās summas. Tomēr lai 
nemazinātu augļu un dārzeņu un 
biškopības nozariskajām intervencēm 
specifisko papildmērķu sasniegšanas 
iespējas, Savienības finansiālo palīdzību 
šajās nozarēs būtu jāturpina piešķirt 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1308/201318. Ja 
dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos 
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plānos ieviestu atbalstu par minēto citu 
produktu nozariskajām intervencēm, 
atbilstošais finanšu piešķīrums būtu 
jāatskaita no attiecīgās dalībvalsts tiešo 
maksājumu intervenču atbalsta piešķīruma, 
tādējādi saglabājot finansiālu neitralitāti. Ja 
dalībvalsts izvēlētos neīstenot apiņu un 
olīveļļas nozariskās intervences, saistītie 
piešķīrumi būtu jādara attiecīgajai 
dalībvalstij pieejami tiešo maksājumu 
intervencēm paredzētu papildpiešķīrumu 
veidā.

plānos ieviestu atbalstu par minēto citu 
produktu nozariskajām intervencēm, 
atbilstošais finanšu piešķīrums būtu 
jāatskaita no attiecīgās dalībvalsts tiešo 
maksājumu intervenču atbalsta piešķīruma, 
tādējādi saglabājot finansiālu neitralitāti. Ja 
dalībvalsts izvēlētos neīstenot apiņu un 
olīveļļas nozariskās intervences, saistītie 
piešķīrumi būtu jādara attiecīgajai 
dalībvalstij pieejami tiešo maksājumu 
intervencēm paredzētu papildpiešķīrumu 
veidā. Attiecībā uz intervencēm, kas 
saistītas ar "citām nozarēm", dalībvalstīm 
ir iespēja izvēlēties starp shēmām, kuru 
pamatā ir vai nu darbības programmas, 
vai valsts atbalsta programmas, ņemot 
vērā katras nozares īpatnības.

_________________ _________________

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 
organizāciju un atceļ Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) 
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV 
L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

Or. es

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Ņemot vērā biškopības nozarei 
paredzētā finansējuma palielinājumu, 
atzīstot tās būtisko nozīmi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā un pārtikas 
ražošanā, tāpat būtu jāpalielina Kopienas 
līdzfinansējuma maksimālais apjoms un 
jāiekļauj jauni attiecināmi pasākumi, kas 
vērsti uz šīs nozares attīstības sekmēšanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Mežsaimniecības pasākumiem būtu 
jāveicina Savienības meža stratēģijas 
īstenošana, un tiem būtu jābalstās uz 
dalībvalstu nacionālā vai vietējā mēroga 
meža programmām vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kas jāveido, pamatojoties 
uz saistībām, kuras izriet no regulas par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījumu iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam (“LULUCF regula”) un 
kuru uzņemšanās notikusi ministru 
konferencē par Eiropas mežu aizsardzību. 
Intervences būtu jābalsta uz meža 
apsaimniekošanas plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, un tās var 
ietvert meža platību paplašināšanu un meža 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tostarp 
apmežojot zemi un ierīkojot 
agromežsaimniecības sistēmas; meža 
resursu aizsargāšanu, atjaunošanu un 
uzlabošanu, ņemot vērā adaptācijas 
vajadzības; investīcijas, ar kurām garantē 
un veicina mežu saglabāšanu un 
izturētspēju, un meža ekosistēmas un 
klimatisko pakalpojumu sniegšanu, un 
pasākumus un investīcijas par labu 
atjaunojamai enerģijai un bioekonomikai.

(39) Mežsaimniecības pasākumiem būtu 
jāveicina Savienības meža stratēģijas 
īstenošana, un tiem būtu jābalstās uz 
dalībvalstu nacionālā vai vietējā mēroga 
meža programmām vai līdzvērtīgiem 
instrumentiem, kas jāveido, pamatojoties 
uz saistībām, kuras izriet no regulas par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījumu iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam ("LULUCF regula") un 
kuru uzņemšanās notikusi ministru 
konferencē par Eiropas mežu aizsardzību. 
Intervences būtu jābalsta uz meža 
apsaimniekošanas plāniem vai 
līdzvērtīgiem instrumentiem, un tās var 
ietvert meža platību paplašināšanu un meža 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tostarp 
apmežojot zemi, novēršot ugunsgrēkus un 
ierīkojot agromežsaimniecības sistēmas; 
meža resursu aizsargāšanu, atjaunošanu un 
uzlabošanu, ņemot vērā adaptācijas 
vajadzības; investīcijas, ar kurām garantē 
un veicina mežu saglabāšanu un 
izturētspēju, un meža ekosistēmas un 
klimatisko pakalpojumu sniegšanu, un 
pasākumus un investīcijas par labu 
atjaunojamai enerģijai un bioekonomikai.

Or. es

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) No ELGF būtu jāturpina finansēt 
tiešo maksājumu intervences un nozariskās 
intervences, bet no ELFLA būtu jāturpina 
finansēt lauku attīstības intervences, kas 
aprakstītas šajā regulā. KLP finanšu 
pārvaldības noteikumi būtu jānosaka 
atsevišķi katram no šiem abiem fondiem un 
to atbalstītajām aktivitātēm, ņemot vērā to, 
ka attiecībā uz mērķu sasniegšanu jaunais 
īstenošanas modelis dalībvalstīm nodrošina 
lielāku elastību un subsidiaritāti. Šīs 
regulas paredzētajām intervencēm būtu 
jāaptver laikposms no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

(47) No ELGF būtu jāturpina finansēt 
tiešo maksājumu intervences un nozariskās 
intervences, bet no ELFLA būtu jāturpina 
finansēt lauku attīstības intervences, kas 
aprakstītas šajā regulā. KLP finanšu 
pārvaldības noteikumi būtu jānosaka 
atsevišķi katram no šiem abiem fondiem un 
to atbalstītajām aktivitātēm, ņemot vērā to, 
ka attiecībā uz mērķu sasniegšanu jaunais 
īstenošanas modelis dalībvalstīm nodrošina 
lielāku elastību un subsidiaritāti. Šīs 
regulas paredzētajām intervencēm būtu 
jāaptver laikposms no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Or. es

Pamatojums

Jaunais modelis, kura pamatā ir valstu stratēģiskie plāni, paredz krasu paradigmas maiņu
kopējā lauksaimniecība politikā. Ir nepieciešams vairāk laika minēto plānu izstrādei, tādēļ 
būtu jāatliek to ieviešana, lai turklāt novērstu jebkādu lauksaimniekiem paredzēto maksājumu 
pārtraukšanas risku.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
vienota iemaksas likme atbalstam no 
ELFLA. Lai ņemtu vērā dažu veidu 
darbību īpašo nozīmi vai specifiku, tām 
būtu jānosaka īpašas iemaksu likmes. Lai 
mazinātu specifiskos ierobežojumus, ko 
rada attīstības pakāpe, nošķirtība un 
atrašanās uz salām, būtu jānosaka 
piemērota ELFLA iemaksu likme mazāk 
attīstītajiem reģioniem, LESD 349. pantā 
minētajiem tālākajiem reģioniem un Egejas 
jūras nelielajām salām.

(49) Lai atvieglotu ELFLA līdzekļu 
pārvaldību, attiecībā uz publiskajiem 
izdevumiem dalībvalstīs būtu jānosaka 
vispārēja iemaksas likme atbalstam no 
ELFLA. Lai ņemtu vērā dažu veidu 
darbību īpašo nozīmi vai specifiku, tām 
būtu jānosaka īpašas iemaksu likmes. Lai 
mazinātu specifiskos ierobežojumus, ko 
rada attīstības pakāpe, nošķirtība un 
atrašanās uz salām, būtu jānosaka augstāka
ELFLA iemaksu likme mazāk attīstītajiem 
reģioniem, LESD 349. pantā minētajiem 
tālākajiem reģioniem un Egejas jūras 
nelielajām salām, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 229/2013 1. panta 2. punktā.
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Or. es

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Lai šie KLP stratēģiskie plāni būtu 
patiesi stratēģiski un lai veicinātu to 
sasaisti ar citām Savienības rīcībpolitikām 
un konkrēti ar valsts ilgtermiņa 
mērķrādītājiem, kas jau ir noteikti, 
pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem 
vai uz starptautiskiem nolīgumiem klimata 
pārmaiņu, meža, bioloģiskās daudzveidības 
un ūdens resursu jomā, ir lietderīgi, lai 
katrai dalībvalstij būtu viens vienots KLP 
stratēģiskais plāns.

(55) Lai šie KLP stratēģiskie plāni būtu 
patiesi stratēģiski un lai veicinātu to 
sasaisti ar citām Savienības rīcībpolitikām 
un konkrēti ar valsts ilgtermiņa 
mērķrādītājiem, kas jau ir noteikti, 
pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem 
vai uz starptautiskiem nolīgumiem klimata 
pārmaiņu, meža, bioloģiskās daudzveidības 
un ūdens resursu jomā, ir lietderīgi, lai 
katrai dalībvalstij būtu viens vienots KLP 
stratēģiskais plāns. Tomēr minētais 
stratēģiskais plāns var ietvert 
reģionalizētas lauku attīstības intervences, 
ņemot vērā dažu dalībvalstu pārvaldes 
struktūru.

Or. es

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Ar KLP stratēģiskajiem plāniem 
būtu jāaptver gan tiešo maksājumu, gan 
nozariskās, gan lauku attīstības 
intervences, un tāpēc tiem būtu jābūt 
orientētiem uz daudzveidīgo KLP 
instrumentu savstarpējās saskaņotības 
stiprināšanu. Tiem būtu arī jānodrošina un 
jāparāda dalībvalstu izvēļu salāgotība un 
piemērotība Savienības prioritātēm un 
mērķiem. Tāpēc ir lietderīgi minētajos 
plānos ietvert uz rezultātu orientētu 
intervences stratēģiju, kas strukturēta ar 

(58) Ar KLP stratēģiskajiem plāniem 
būtu jāaptver gan tiešo maksājumu, gan 
nozariskās, gan lauku attīstības 
intervences, un tāpēc tiem būtu jābūt 
orientētiem uz daudzveidīgo KLP 
instrumentu savstarpējās saskaņotības 
stiprināšanu. Tiem būtu arī jānodrošina un 
jāparāda dalībvalstu izvēļu salāgotība un 
piemērotība Savienības prioritātēm un 
mērķiem. Tāpēc ir lietderīgi minētajos 
plānos ietvert uz rezultātu orientētu 
intervences stratēģiju, kas strukturēta ar 
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KLP konkrēto mērķu palīdzību, pie kuriem 
norādīti arī skaitliski mērķrādītāji. Lai būtu 
iespējama ikgadēja uzraudzība, minētos 
mērķrādītājus ir lietderīgi pamatot ar 
rezultātu rādītājiem.

KLP konkrēto mērķu palīdzību, pie kuriem 
norādīti arī skaitliski mērķrādītāji. Lai būtu 
iespējama ikgadēja vai vajadzības 
gadījumā — daudzgadēja uzraudzība, 
minētos mērķrādītājus ir lietderīgi pamatot 
ar rezultātu rādītājiem.

Or. es

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Būtu jādod dalībvalstīm izvēles 
elastīguma iespēja attiecībā uz to, vai KLP 
stratēģiskā plāna īstenošana būtu daļēji 
deleģējama reģioniem; lai labāk koordinētu 
reģionu darbu, kad tie risina jautājumus, 
kuri ir aktuāli visas valsts mērogā, šādai 
deleģēšanai jānotiek, pamatojoties uz valsts 
līmeņa sistēmu, un tāpēc ir lietderīgi KLP 
stratēģiskajos plānos aprakstīt to, kā 
jānotiek valsts un reģionālā līmeņa 
intervenču mijiedarbībai.

(60) Būtu jādod dalībvalstīm izvēles 
elastīguma iespēja attiecībā uz to, vai KLP 
stratēģiskā plāna izstrāde un īstenošana 
būtu daļēji deleģējama reģioniem; lai labāk 
koordinētu reģionu darbu, kad tie risina 
jautājumus, kuri ir aktuāli visas valsts 
mērogā, šādai deleģēšanai jānotiek, 
pamatojoties uz valsts līmeņa sistēmu, un 
tāpēc ir lietderīgi KLP stratēģiskajos 
plānos aprakstīt to, kā jānotiek valsts un 
reģionālā līmeņa intervenču mijiedarbībai.

Or. es

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) KLP stratēģiskajiem plāniem 
vajadzētu ļaut Komisijai īstenot tās 
atbildību par Savienības budžeta 
pārvaldību un sniegt dalībvalstīm juridisko 
noteiktību attiecībā uz dažiem plāna 
elementiem, tāpēc ir lietderīgi, lai plānos 
būtu konkrēti aprakstītas individuālās 
intervences, tostarp to attiecināmības 

(61) KLP stratēģiskajiem plāniem 
vajadzētu ļaut Komisijai īstenot tās 
atbildību par Savienības budžeta 
pārvaldību un sniegt dalībvalstīm juridisko 
noteiktību attiecībā uz dažiem plāna 
elementiem, tāpēc ir lietderīgi, lai plānos 
būtu konkrēti aprakstītas individuālās 
intervences, tostarp to attiecināmības 
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nosacījumi, budžeta piešķīrumi, plānotās 
izlaides un vienības izmaksas. Lai iegūtu 
pārskatu par visiem budžeta un katras 
individuālas intervences aspektiem, ir 
vajadzīgs finanšu plāns un mērķrādītāju 
plāns.

kritēriji, budžeta piešķīrumi, plānotās 
izlaides un vienības izmaksas. Lai iegūtu 
pārskatu par visiem budžeta un katras 
individuālas intervences aspektiem, ir 
vajadzīgs finanšu plāns un mērķrādītāju 
plāns.

Or. es

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Ņemot vērā bažas par dalītas 
pārvaldības radīto administratīvo slogu, 
īpaša uzmanība KLP stratēģiskajā plānā 
būtu jāvelta vienkāršošanai.

(64) Ņemot vērā bažas par dalītas 
pārvaldības radīto administratīvo slogu, 
īpaša uzmanība KLP stratēģiskajā plānā 
būtu jāvelta minētā sloga mazināšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Par katra KLP stratēģiskā plāna 
pārvaldību un īstenošanu būtu jāatbild 
vadošajai iestādei. Tās pienākumi būtu 
jānorāda šajā regulā. Vadošajai iestādei 
būtu jādod iespēja daļu savu pienākumu 
deleģēt, vienlaikus saglabājot atbildību par 
pārvaldības efektivitāti un pareizību. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai KLP 
stratēģisko plānu pārvaldībā un īstenošanā 
Savienības finansiālās intereses tiktu 
aizsargātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES, Euratom) [jaunā 
Finanšu regula] un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [jaunā Horizontālā 
regula].

(69) Par katra KLP stratēģiskā plāna 
pārvaldību un īstenošanu būtu jāatbild 
vadošajai iestādei. Tomēr ar lauku 
attīstības politiku saistīto elementu 
reģionalizācijas gadījumā dalībvalstis var 
izveidot reģionālas vadošās iestādes. Tās 
pienākumi būtu jānorāda šajā regulā. 
Vadošajai iestādei būtu jādod iespēja daļu 
savu pienākumu deleģēt, vienlaikus 
saglabājot atbildību par pārvaldības 
efektivitāti un pareizību. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, lai KLP stratēģisko plānu 
pārvaldībā un īstenošanā Savienības 
finansiālās intereses tiktu aizsargātas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regulu (ES, Euratom) [jaunā Finanšu 
regula] un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) [jaunā Horizontālā regula].

Or. es

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Ar ELFLA tehnisko palīdzību pēc 
Komisijas ierosmes būtu jāatbalsta rīcība, 
kas saistīta ar [HzR 7. pantā] minēto 
uzdevumu izpildi. Tehnisko palīdzību pēc 
dalībvalstu ierosmes var sniegt arī tālab, lai 
izpildītu uzdevumus, kas vajadzīgi 
pārvaldības efektivitātes nodrošināšanai un 
atbalsta īstenošanai saistībā ar KLP 
stratēģisko plānu. Tehniskās palīdzības 
palielināšana pēc dalībvalsts ierosmes ir 
pieejama vienīgi attiecībā uz Maltu.

(71) Ar ELFLA tehnisko palīdzību pēc 
Komisijas ierosmes būtu jāatbalsta rīcība, 
kas saistīta ar [HzR 7. pantā] minēto 
uzdevumu izpildi. Tehnisko palīdzību pēc 
dalībvalstu ierosmes var sniegt arī tālab, lai 
izpildītu uzdevumus, kas vajadzīgi 
pārvaldības efektivitātes nodrošināšanai un 
atbalsta īstenošanai saistībā ar KLP 
stratēģisko plānu. Tehniskās palīdzības 
palielināšana pēc dalībvalsts ierosmes ir 
pieejama vienīgi attiecībā uz 
Luksemburgu un Maltu.

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Būtu jāievieš mehānismi, kas ļautu 
aizsargāt Savienības finansiālās intereses 
gadījumā, ja KLP stratēģisko plānu 
īstenošana ievērojami attālinātos no 
noteiktajiem mērķrādītājiem. Ievērojama 
un nepamatota negatīva veikuma gadījumā 
dalībvalstīm var būt jāiesniedz rīcības 

(76) Būtu jāievieš mehānismi, kas ļautu 
aizsargāt Savienības finansiālās intereses 
gadījumā, ja KLP stratēģisko plānu 
īstenošana ievērojami attālinātos no 
noteiktajiem mērķrādītājiem. Ievērojama 
un nepamatota negatīva veikuma gadījumā 
dalībvalstīm var būt jāiesniedz rīcības 
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plāni. Tas varētu izraisīt maksājumu 
atlikšanu un pat Savienības līdzekļu 
piešķīruma samazināšanu, ja plānotos 
rezultātus sasniegt neizdotos. Lai veicinātu 
labu vidisko un klimatisko veikumu, kā 
daļa no stimulēšanas mehānisma turklāt 
tiek iedibināta vispārīga veikuma prēmija.

plāni. Tas varētu izraisīt maksājumu 
atlikšanu un pat Savienības līdzekļu 
piešķīruma samazināšanu, ja plānotos 
rezultātus sasniegt neizdotos.

Or. es

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, aizsargātu lauksaimnieku 
tiesības un garantētu to, ka tiešo 
maksājumu intervences noris gludi, 
saskanīgi un iedarbīgi, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt noteiktus 
aktus, ar kuriem par maksājumu 
piešķiršanas priekšnoteikumu nosaka to, ka 
jāizmanto sertificētas konkrētu kaņepju 
šķirņu sēklas, kā arī paredz kaņepju šķirņu 
noteikšanas kārtību un šo šķirņu 
tetrahidrokanabinola satura verifikācijas 
kārtību; pieņem laba lauksaimnieciskā un 
vidiskā stāvokļa noteikumus un nosaka 
dažus ar tiem saistītus elementus attiecībā 
uz atbalsttiesīguma prasībām un 
noteikumus par deklarāciju saturu un 
maksājumtiesību aktivizēšanas prasībām; 
sīkākus noteikumus par ekoshēmām; 
pasākumus, kuru mērķis ir panākt, lai 
saistītā ienākumu atbalsta saņēmēji 
neciestu no strukturāliem nozares tirgus 
traucējumiem, tostarp lēmumu par to, ka 
šāda atbalsta izmaksāšanu, pamatojoties uz 
ražošanas vienībām, par kurām tas bijis 
piešķirts iepriekšējā atsauces laikposmā, 
drīkst turpināt līdz 2027. gadam; 
noteikumus un nosacījumus par konkrētas 
zemes un šķirņu izmantošanas atļaušanu 
saistībā ar kultūratkarīgo maksājumu par 

(83) Lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, aizsargātu lauksaimnieku 
tiesības un garantētu to, ka tiešo 
maksājumu intervences noris gludi, 
saskanīgi un iedarbīgi, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt noteiktus 
aktus, ar kuriem par maksājumu 
piešķiršanas priekšnoteikumu nosaka to, ka 
jāizmanto sertificētas konkrētu kaņepju 
šķirņu sēklas, kā arī paredz kaņepju šķirņu 
noteikšanas kārtību un šo šķirņu 
tetrahidrokanabinola satura verifikācijas 
kārtību; nosaka dažus ar laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa
noteikumiem saistītus elementus attiecībā 
uz atbalsttiesīguma prasībām un pieņem 
noteikumus par deklarāciju saturu un 
maksājumtiesību aktivizēšanas prasībām; 
sīkākus noteikumus par ekoshēmām; 
pasākumus, kuru mērķis ir panākt, lai 
saistītā ienākumu atbalsta saņēmēji 
neciestu no strukturāliem nozares tirgus 
traucējumiem, tostarp lēmumu par to, ka 
šāda atbalsta izmaksāšanu, pamatojoties uz 
ražošanas vienībām, par kurām tas bijis 
piešķirts iepriekšējā atsauces laikposmā, 
drīkst turpināt līdz 2027. gadam; 
noteikumus un nosacījumus par konkrētas 
zemes un šķirņu izmantošanas atļaušanu 
saistībā ar kultūratkarīgo maksājumu par 
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kokvilnu un noteikumus par tā piešķiršanas 
nosacījumiem.

kokvilnu un noteikumus par tā piešķiršanas 
nosacījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
85.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85a) Nolūkā garantēt dalībvalstu 
vienlīdzību un tām nodrošināt 
strukturētus novērtēšanas instrumentus, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
konkrētus aktus attiecībā uz veikuma 
satvara saturu.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 120. pantu, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta juridisko dienestu 
atzinumu ir pārtapis par deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
regulas īstenošanas nosacījumus un 
novērstu lauksaimnieku negodīgu 
konkurenci vai diskriminēšanu, būtu 
jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras 
attiecībā uz eļļas augu atsauces 
atbalstplatību noteikšanu; to, kādā kārtībā 
piešķirama ar kultūratkarīgo kokvilnas 
maksājumu saistītā konkrētas zemes un 
šķirņu izmantošanas atļauja un kādi ir ar šo 
atļauju saistītie paziņojumi; kā aprēķināms 
maksājuma samazinājums, ja atbalsttiesīgā 
kokvilnas platība pārsniedz bāzes platību; 

(87) Lai nodrošinātu vienādus šīs 
regulas īstenošanas nosacījumus un 
novērstu lauksaimnieku negodīgu 
konkurenci vai diskriminēšanu, būtu 
jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras 
attiecībā uz eļļas augu atsauces 
atbalstplatību noteikšanu; to, kādā kārtībā 
piešķirama ar kultūratkarīgo kokvilnas 
maksājumu saistītā konkrētas zemes un 
šķirņu izmantošanas atļauja un kādi ir ar šo 
atļauju saistītie paziņojumi; kā aprēķināms 
maksājuma samazinājums, ja atbalsttiesīgā 
kokvilnas platība pārsniedz bāzes platību; 
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kāda ir Savienības finansiālā palīdzība par 
vīndarības blakusproduktu destilāciju; kāds 
ir lauku attīstības intervencēm paredzētās 
Savienības palīdzības kopapjoma 
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm; kādi ir 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamo 
elementu pasniegšanas noteikumi; kāda ir 
KLP stratēģisko plānu apstiprināšanas 
kārtība un termiņi un kā notiek KLP 
stratēģisko plānu grozīšanas prasījumu 
iesniegšana un apstiprināšana; kādi ir 
attiecībā uz KLP stratēģisko plānu 
piedāvātajām iespējām paredzamo 
informācijas un publicitātes prasību 
piemērošanas vienotie nosacījumi; kādi ir 
veikuma, uzraudzības un izvērtējuma 
noteikumi; kā pasniedzams gada veikuma 
ziņojuma saturs; kādi ir noteikumi par 
informāciju, kas dalībvalstīm jānosūta, lai 
Komisija varētu izdarīt veikuma 
novērtējumu, un noteikumi par datu 
vajadzībām un sinerģiju starp 
potenciālajiem datu avotiem, un kādā 
kārtībā nodrošināma konsekventa pieeja, 
kas ļauj lemt par veikuma prēmiju 
piešķiršanu dalībvalstīm. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201122.

kāda ir Savienības finansiālā palīdzība par 
vīndarības blakusproduktu destilāciju; kāds 
ir lauku attīstības intervencēm paredzētās 
Savienības palīdzības kopapjoma 
ikgadējais sadalījums dalībvalstīm; kādi ir 
KLP stratēģiskajā plānā iekļaujamo 
elementu pasniegšanas noteikumi; kāda ir 
KLP stratēģisko plānu apstiprināšanas 
kārtība un termiņi un kā notiek KLP 
stratēģisko plānu grozīšanas prasījumu 
iesniegšana un apstiprināšana; kādi ir 
attiecībā uz KLP stratēģisko plānu 
piedāvātajām iespējām paredzamo 
informācijas un publicitātes prasību 
piemērošanas vienotie nosacījumi; kā 
pasniedzams gada veikuma ziņojuma 
saturs; kādi ir noteikumi par informāciju, 
kas dalībvalstīm jānosūta, lai Komisija 
varētu izdarīt veikuma novērtējumu, un 
noteikumi par datu vajadzībām un sinerģiju 
starp potenciālajiem datu avotiem. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201122.

_________________ _________________

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. es

Pamatojums

Veikuma, uzraudzības un izvērtējuma noteikumi ir jāpieņem ar deleģētu aktu. Turklāt ierosina 
svītrot terminu "veikuma prēmiju piešķiršana", jo tā varētu radīt divkāršas sankcijas. Termins 
"prēmiju piešķiršana" ir neskaidrs, jo aiz tā faktiski slēpjas sods, ko varētu pievienot 
sankcijām par mērķrādītāju neizpildi.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
92.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(92a) Eiropas Savienības salu reģioni 
lauksaimnieciskās darbības un lauku 
apvidu attīstības ziņā saskaras ar īpašām 
grūtībām. Būtu jāveic kopējās 
lauksaimniecības politikas ietekmes 
novērtējums šajos reģionos, lai varētu 
pielāgot stratēģiskos plānus, ņemot vērā 
šo teritoriju īpatnības.

Or. es

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) intervences veidiem un kopējām
prasībām, kas dalībvalstīm izvirzītas
minēto mērķu sasniegšanai, kā arī ar to 
saistīto finansēšanas kārtību;

b) intervences veidiem un ES
prasībām, ko piemēro dalībvalstīm minēto 
mērķu sasniegšanai, kā arī ar to saistīto 
finansēšanas kārtību;

Or. es

Pamatojums

Ir jāuzsver un jāpastiprina KLP kopējais raksturs.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro Savienības 
atbalstam, ar kuru no ELGF un ELFLA 
finansē KLP stratēģiskajā plānā paredzētās 
intervences; minēto plānu izstrādā ikviena 

2. Šo regulu piemēro Savienības 
atbalstam, ar kuru no ELGF un ELFLA 
finansē KLP stratēģiskajā plānā paredzētās 
intervences; minēto plānu izstrādā ikviena 



PR\1167489LV.docx 37/225 PE627.760v02-00

LV

dalībvalsts, apstiprina Komisija, un tas 
aptver laikposmu no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

dalībvalsts, apstiprina Komisija, un tas 
aptver laikposmu no 2023. gada 1. janvāra 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

Or. es

Pamatojums

Jaunais modelis, kura pamatā ir stratēģiskie plāni, paredz būtiskas izmaiņas kopējā 
lauksaimniecības politikā. Minēto plānu izstrādei ir nepieciešams vairāk laika. Tādēļ būtu 
jāatliek to ieviešana, lai turklāt novērstu jebkādu lauksaimniekiem paredzēto maksājumu 
pārtraukšanas risku.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalstam, kuru ELFLA finansē 
saskaņā ar šo regulu, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
[CPR]26 II sadaļas III nodaļu, III sadaļas 
II nodaļu un 41. un 43. pantu.

2. Atbalstam, kuru ELFLA finansē 
saskaņā ar šo regulu, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
[CPR]26 III sadaļas II nodaļu un 41. un 
43. pantu.

_________________ _________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regula (ES) [../..] [..] (OV L [..], [..], 
[..]. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Regula (ES) [../..] [..] (OV L [..], [..], 
[..]. lpp.).

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums jau paredz sankcijas par stratēģiskajos plānos noteikto mērķrādītāju 
nesasniegšanu. Sankciju piemērošana par makroekonomisko mērķu neizpildi varētu radīt 
divkāršas sankcijas.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – f punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) projekts, līgums, rīcība vai projektu 
grupa, kas atlasīta attiecīgo programmu

i) projekts, līgums, rīcība vai projektu 
grupa, kas atlasīta attiecīgā stratēģiskā 
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satvarā; plāna satvarā;

Or. es

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – f punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) (finanšu instrumentu kontekstā) 
programmieguldījums finanšu instrumentā 
un sekojošais finansiālais atbalsts, kuru ar 
minētā finanšu instrumenta starpniecību 
sniedz galasaņēmējam;

ii) (finanšu instrumentu kontekstā) 
stratēģiskā plāna ieguldījums finanšu 
instrumentā un sekojošais finansiālais 
atbalsts, kuru ar minētā finanšu 
instrumenta starpniecību sniedz 
galasaņēmējam;

Or. es

Pamatojums

Vienkāršs precizējums.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – h punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) publisko tiesību vai privāttiesību 
struktūra, subjekts, kuram var arī nebūt 
juridiskas personas statusa, vai fiziska 
persona, kas ir atbildīga par darbību 
sākšanu vai par darbību sākšanu un 
īstenošanu;

i) publisko tiesību vai privāttiesību 
struktūra, subjekts, kuram var arī nebūt 
juridiskas personas statusa, vai fiziska 
persona, vai fizisku vai juridisku personu 
grupa, kas ir atbildīga par darbību sākšanu 
vai par darbību sākšanu un īstenošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – j punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “starpposma mērķrādītāji” ir 
iepriekš noteikti starpposma parametri, kas 
zināmā KLP stratēģiskā plāna laikposma 
brīdī jāsasniedz ar konkrētu mērķi 
raksturojošiem rādītājiem.

j) "starpposma mērķrādītāji" ir 
iepriekš noteikti starpposma parametri, kas 
zināmā KLP stratēģiskā plāna laikposma 
brīdī jāsasniedz ar konkrētu mērķi 
raksturojošiem rezultātu rādītājiem.

Or. es

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “lauksaimniecisku darbību” definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un arī kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

a) "lauksaimniecisku darbību" definē 
tā, lai iekļautu gan LESD I pielikumā 
uzskaitīto lauksaimniecības produktu 
ražošanu un kokvilnas un īscirtmeta 
atvasāja audzēšanu, gan lauksaimniecības 
platības uzturēšanu stāvoklī, kas ir 
piemērots noganīšanai vai kultūru 
audzēšanai bez īpašām sagatavošanas 
darbībām papildus parasto 
lauksaimniecības metožu un tehnikas 
izmantošanai;

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ganības" (kopā saukti par ilggadīgajiem 
zālājiem) ir zeme, kura piecus gadus vai 
ilgāk vairs nav iekļauta saimniecības 
augsekas sistēmā un kuru izmanto zāles vai 
citu lopbarības zālaugu dabiskai 
audzēšanai (pašsējā) vai kultivējot 
(iesējot). Tur var augt arī citi augi, 
piemēram, krūmi un/vai koki, kurus var 
noganīt vai izmantot dzīvnieku barības 
ieguvei, ja vien dominējošā ir zāle un citi 
lopbarības zālaugi; tā var būt arī zeme, ko 
izmanto kā ganības un kas ir daļa no 
izveidotās vietējās prakses, saskaņā ar 
kuru zāle un citi lopbarības zālaugi 
tradicionāli nav dominējuši ganību 
teritorijās, vai arī zeme, ko izmanto kā 
ganības, kurās nedominē zāle un citi 
lopbarības zālaugi vai to nav vispār. Ja 
dalībvalstis attiecīgi nolemj, izslēdz 
ganībām paredzētu zemi, kas ir tikusi 
apartas piecus gadus vai ilgāk;

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikums ir solis atpakaļ attiecībā uz vienošanos, kas tika panākta
sarunās, kur tika apspriesta "Omnibus" regula un kurās tika ņemtas vērā Vidusjūras ganību 
(piemēram, mežaino ganību apgabalu) īpatnības. Lai novērstu diskriminējošu attieksmi, ir 
jāsaglabā šīs definīcijas pamatelementi.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “īstenu lauksaimnieku” definē tā, 
lai atbalstu nepiešķirtu personām, kuru 
lauksaimnieciskā darbība ir maznozīmīga 
daļa no šo personu vispārējās 
saimnieciskās darbības vai kuru galvenā 
darījumdarbība nav lauksaimnieciska, bet 
arī tā, lai no atbalsta neizslēgtu 
daudznozaru lauksaimniekus. Šī definīcija, 
pamatojoties uz tādiem nosacījumiem kā, 
piemēram, ienākumu pārbaudes, 

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

izlietojums saimniecībā, 
uzņēmējsabiedrības mērķis un/vai 
atrašanās reģistros, ļauj noteikt, kādus 
lauksaimniekus uzskata par īsteniem. Šī 
definīcija jebkurā gadījumā saglabā 
Eiropas Savienības ģimenes lauku 
saimniecību modeli atsevišķas 
saimniecības vai apvienības veidā un 
neatkarīgi no to lieluma, un vajadzības 
gadījumā var ņemt vērā LESD 349. pantā 
definēto reģionu īpatnības;

Or. es

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “gados jaunu lauksaimnieku” 
definē tā, lai paredzētu, ka:

e) "gados jaunu lauksaimnieku" visām 
stratēģiskā plāna intervencēm definē tā, 
lai paredzētu, ka lauksaimnieka vecums 
nepārsniedz 40 gadus, kā arī:

Or. es

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) lauksaimnieka vecums 
nepārsniedz 40 gadus;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
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4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) dalībvalstis var palielināt pirmajā 
punktā noteikto vecuma ierobežojumu līdz 
45 gadiem, ja, ņemot vērā stipro un vājo 
pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi, 
šāds palielinājums ir nepieciešams, lai 
veicinātu 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā noteiktā mērķa 
sasniegšanu;

Or. es

Pamatojums

Lauku iedzīvotāju skaita būtiskā samazināšanās un iedzīvotāju izteiktā novecošana attaisno 
vecuma ierobežojuma palielināšanu "gados jauniem” atbalsta saņēmējiem, lai stimulētu 
jaunu lauksaimnieku ienākšanu nozarē.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) izvērtējot atbilstību nosacījumiem 
saistībā ar lauku saimniecības vadītāja 
statusa piešķiršanu, dalībvalstis ņem vērā 
dažādo biedru dalības veidus 
partnerattiecību struktūru vadīšanā;

Or. es

Pamatojums

Definējot "gados jaunu lauksaimnieku", dalībvalstīm būtu jāņem vērā dažādie dalības veidi.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ea) "jaunu lauksaimnieku" definē tā, 
lai paredzētu, ka:

i) lauksaimnieks ir lauku saimniecības 
vadītājs;

ii) lauksaimnieks ir attiecīgi apmācīts 
un/vai ar attiecīgajām prasmēm;

Or. es

Pamatojums

Vairāk atbalsta jāpiešķir jauniem lauksaimniekiem, lai stiprinātu viņu ieguldījumu lauku 
apvidu atjaunošanā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELGF un ELFLA atbalstu sniedz, lai 
lauksaimniecība, nodrošinājums ar 
pārtiku un lauku apvidi attīstītos 
ilgtspējīgākā veidā, un šis atbalsts palīdz 
sasniegt šādus vispārīgos mērķus:

ELGF un ELFLA atbalstu sniedz, lai 
lauksaimniecība, pārtikas ražošana un 
lauku apvidi attīstītos ilgtspējīgākā veidā, 
un šis atbalsts palīdz sasniegt šādus 
vispārīgos mērķus ekonomikas, vides un 
sociālajā jomā:

Or. es

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) attīstīt izturētspējīgu, 
konkurētspējīgu un daudzveidīgu 
lauksaimniecību, veicinot LESD 39. panta 
a), c), d) un e) punktos noteikto mērķu 
sasniegšanu, lai ES garantētu apgādes 
drošību;

Or. es
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Pamatojums

Jaunajā stratēģisko plānu modelī nevajadzētu atstāt novārtā Līgumos noteiktos KLP 
ekonomiskos mērķus.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos.

c) stiprināt sociālekonomisko vidi 
lauku apvidos, īpaši uzsverot pietiekami 
augsta dzīves līmeņa nodrošināšanu 
lauku iedzīvotājiem saskaņā ar LESD 
39. panta b) punktu un iedzīvotāju skaita 
samazināšanās novēršanu lauku apvidos.

Or. es

Pamatojums

Jaunajā stratēģisko plānu modelī nevajadzētu atstāt novārtā Līgumos noteiktos KLP sociālos 
mērķus.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veicināt ilgtspējīgu attīstību un
dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa –
efektīvu pārvaldīšanu;

e) veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
īstenojot dabas resursu efektīvāku
pārvaldīšanu;

Or. es

Pamatojums

Tiek vienkāršota redakcija.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos;

g) piesaistīt gados jaunus un jaunus
lauksaimniekus, jo īpaši mazāk 
apdzīvotajos reģionos, un veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos;

Or. es

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts –h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku 
apvidos, kā arī veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

h) veicināt nodarbinātību, izaugsmi, 
sociālo iekļautību, sieviešu līdzdalību 
lauku ekonomikā un vietējo attīstību lauku 
apvidos, kā arī veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību;

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāveicina sieviešu nozīmes stiprināšana lauku vides atjaunošanā.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) uzlabot ES lauksaimniecības spēju 
reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas 
kvalitātes un nekaitīguma, vides ilgtspējas 
un dzīvnieku labturības jomās.

Or. es
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Pamatojums

KLP ir maza nozīme cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu, tāpēc pārtikas atkritumiem nevajadzētu
būt vienam no konkrētajiem mērķiem. Turklāt šāds grozījums vienkāršo redakciju.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konkrēto mērķu īstenošanā 
dalībvalstis nodrošina KLP atbalsta 
vienkāršošanu un veikuma faktiskumu.

2. Konkrēto mērķu īstenošanā Eiropas 
Komisija un dalībvalstis nodrošina 
maksimālu KLP atbalsta administratīvā 
sloga mazināšanu.

Or. es

Pamatojums

Vēl nav skaidrs, vai jaunais Eiropas Komisijas ierosinātais modelis veicinās KLP
vienkāršošanu, tāpēc vairāk uzmanības ir jāpievērš administratīvā sloga mazināšanas 
mērķim.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstu stratēģiskie plāni var 
neietvert visus 1. punktā uzskaitītos 
mērķus, ja tas pamatots ar stipro un vājo 
pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.

Or. es

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Dalībvalstis var papildināt I pielikumā 
paredzētos izlaides un rezultātu rādītājus, 
tos iedalot sīkāk, lai tos pielāgotu attiecīgo 
valsts un reģionālā līmeņa stratēģisko 
plānu īpatnībām.

Or. es

Pamatojums

Vajadzētu būt kopējiem rādītājiem, ko dalībvalstis varētu iedalīt sīkāk atkarībā no to 
konkrētās situācijas. Šā grozījuma mērķis ir precizēt Komisijas priekšlikumu.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt I pielikumu grozošus 
deleģētos aktus, ar kuriem kopējos 
izlaides, rezultāta un ietekmes rādītājus 
koriģē, lai ņemtu vērā to piemērošanas 
pieredzi un vajadzības gadījumā 
pievienotu jaunus rādītājus.

svītrots

Or. es

Pamatojums

I pielikumā iekļautie kopējie rādītāji ir jaunā KLP modeļa pamatā, tāpēc tie ir jāuztver kā 
būtiski elementi, kuri jāregulē saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai intervences būtu 
izveidotas, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, būtu 
saderīgas ar iekšējo tirgu un nekropļotu 
konkurenci.

Dalībvalstis nodrošina, lai intervences būtu 
izveidotas, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, un 
neradītu šķēršļus iekšējā tirgus pienācīgai 
darbībai.
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Or. es

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija nodrošina, ka 
dalībvalstu stratēģiskajos plānos tiek 
ievērotas Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) saistības.

Or. es

Pamatojums

Komisijai arī turpmāk ir jānodrošina, ka tiek pildītas PTO saistības, tāpēc to varētu arī 
turpmāk atspoguļot regulas vispārējos principos.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 
II pielikumā uzskaitītajiem intervenču 
veidiem atbilstošās intervences, kuras 
ietver definīcijas, kas noteiktas 3. pantā vai 
formulējamas KLP stratēģiskajā plānā, kā 
noteikts 4. pantā, būtu saskaņā ar 
PTO Lauksaimniecības nolīguma 
2. pielikuma 1. punktu.

Kad Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 
stratēģisko plānu, uzskata, ka šīs regulas
II pielikumā uzskaitītie intervenču veidi, jo 
īpaši definīcijas, kas noteiktas 3. pantā vai 
formulējamas KLP stratēģiskajā plānā, kā 
noteikts 4. pantā, ir saskaņā ar 
PTO Lauksaimniecības nolīguma 
2. pielikuma 1. punktu.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijai arī turpmāk ir jānodrošina, ka tiek pildītas PTO saistības. Turklāt šajā 
regulā paredzētās intervences atbilst starptautiskās tirdzniecības noteikumiem.

Grozījums Nr. 73
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Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai 
intervences, kuru pamatā ir šīs sadaļas 
II nodaļas 3. iedaļas 2. apakšiedaļā 
paredzētais kultūratkarīgais maksājums 
par kokvilnu, būtu saskaņā ar 
PTO Lauksaimniecības nolīguma 6. panta 
5. punktu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Minētais maksājums atbilst PTO noteikumiem.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. KLP stratēģiskajā plānā 
iekļaujamie noteikumi par 
administratīvajiem sodiem ir saskanīgi ar
Regulas (ES) [HZR] IV sadaļas 
IV nodaļas prasībām.

2. Noteikumi par Regulas (ES) 
(HZR) IV sadaļas IV nodaļā 
paredzētajiem administratīvajiem sodiem 
attiecas uz tiem saņēmējiem, kuri saņem 
vai nu tiešos maksājumus saskaņā ar šīs 
sadaļas II nodaļu, vai ikgadējās 
piemaksas atbilstoši 65., 66. un 
67. pantam un kuri neievēro pirmajā 
punktā izklāstītos noteikumus par 
nosacījumu sistēmu.

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts pieņemt kopīgus noteikumus par sodiem saskaņā ar horizontālo regulu. Tomēr 
šim grozījumam ir jābūt saskaņā ar minētās regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, saglabātos labs 
lauksaimnieciskais un vidiskais stāvoklis. 
Dalībvalstis, ievērojot III pielikumā minēto 
standartu galvenos mērķus, un ņemot vērā 
raksturīgās attiecīgo platību īpašības –
tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, 
esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantojumu, augseku, lauksaimniecības 
praksi un saimniecību struktūru –, valsts 
vai reģiona līmenī nosaka minimālos 
standartus, kurus piemēro ar labu zemes 
lauksaimniecisko un vidisko stāvokli 
saistītā atbalsta saņēmējiem.

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visās 
lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko 
vairs neizmanto ražošanai, saglabātos labs 
lauksaimnieciskais un vidiskais stāvoklis. 
Dalībvalstis, ievērojot III pielikumā 
minētos standartus un ņemot vērā 
raksturīgās attiecīgo platību īpašības –
tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, 
dažādu produktu agronomiskās īpašības,
esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes 
izmantojumu, ikgadējo augseku, 
lauksaimniecības praksi un saimniecību 
struktūru –, valsts vai reģiona līmenī 
nosaka minimālos standartus, kurus 
piemēro ar labu zemes lauksaimniecisko un 
vidisko stāvokli saistītā atbalsta 
saņēmējiem.

Or. es

Pamatojums

Šajā regulā jau ir noteikti minimālie nosacījumu sistēmas standarti, kas ražotājiem jāievēro. 
Tomēr ir jāņem vērā dažādu produktu agronomiskās īpašības, jo dažos gadījumos, piemēram, 
ilggadīgo stādījumu vai tādu kultūraugu gadījumā, kas atrodas zem ūdens, var nebūt 
piemērojami visi standarti attiecībā uz labu lauksaimniecisko un vidisko stāvokli.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz III pielikumā 
izklāstītajiem galvenajiem mērķiem un ar 
tiem saistītajiem standartiem dalībvalstis 
var noteikt savus papildu standartus. 
Tomēr dalībvalstis minimālos standartus 
nosaka tikai tādiem galvenajiem mērķiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

2. Dalībvalstis minimālos standartus 
nosaka tikai tādiem galvenajiem mērķiem, 
kas izklāstīti III pielikumā.

Or. es
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Pamatojums

Ir jānodrošina pēc iespējas saskaņotāka nosacījumu sistēmas piemērošana, lai nepieļautu, ka 
dažādās situācijas to piemēro dažādi.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izveido sistēmu, ar 
kuru ieinteresētajiem saņēmējiem 
nodrošina III pielikumā attiecībā uz 
barības vielām minēto Lauku 
saimniecības ilgtspējas rīku ar minimālo 
saturu un funkcijām, kas noteiktas 
minētajā pielikumā.

svītrots

Komisija var dalībvalstīm palīdzēt ar šā 
rīka un ar datu glabāšanas un apstrādes 
pakalpojumu prasību izstrādi.

Or. es

Pamatojums

Ir pāragri nosacījumu sistēmas prasībās iekļaut šo rīku. Daudzi ražotāji nespēs viegli iekļaut 
šo instrumentu, īpaši apvidos, kur nav platjoslas tīkla. Pašlaik ir vēlams noteikt, ka barības 
vielu pārvaldība ir viens no pasākumiem, attiecībā uz kuriem arī turpmāk varētu būt pieejami 
konsultēšanas pakalpojumi.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var atļaut prakses, kas 
ir līdzvērtīgas 1. punktā paredzētajām 
praksēm, ja tās salīdzinājumā ar vienu vai 
vairākām minētajā punktā norādītajām 
praksēm rada līdzvērtīgu vai lielāku 
labumu klimatam un videi.

Šīs līdzvērtīgās prakses ietver:
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a) saistības, ko uzņemas saskaņā ar 
65. pantu un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 
28. panta 2. punktu;

b) saistības, ko uzņemas saskaņā ar šīs 
regulas 28. pantu;

c) valsts vai reģionālās vides sertifikācijas 
shēmas, tostarp shēmas sertifikācijai par 
atbilstību valsts vides tiesību aktiem, 
kuras pārsniedz obligātos standartus, kas 
noteikti saskaņā ar III pielikumu un kas 
tiecas sasniegt mērķus saistībā ar augsnes 
un ūdens kvalitāti, bioloģisko 
daudzveidību, ainavas saglabāšanu un 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām.

Or. es

Pamatojums

Paliek spēkā noteikums par līdzvērtīgām praksēm.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Lauksaimnieki, kuri ievēro Regulā 
(ES) 2018/848 noteiktās prasības 
bioloģiskās lauksaimniecības jomā, 
ipso facto ievēro arī šīs regulas 
III pielikuma 1., 8. un 9. noteikumu par 
labu lauksaimniecisko un vidisko stāvokli.

Or. es

Pamatojums

Uz bioloģisko lauksaimniecību neattiecas LLVS 1, LLVS 8 un LLVS 9, jo tā jau atbilst 
stingrākām prasībām. Tas nozīmē tāda atbrīvojuma transponēšanu, kas ir līdzīgs pēdējās 
KLP reformas laikā saskaņotajam atbrīvojumam attiecībā uz "zaļināšanas" kritēriju izpildi.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
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12. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Uz tālākajiem reģioniem, kas 
definēti saskaņā ar LESD 349. pantu, arī 
turpmāk attieksies atbrīvojums no šīs 
regulas III pielikumā noteiktajām 
LLVS 1, LLVS 2, LLVS 8 un LLVS 9 
prasībām par labu lauksaimniecisko un 
vidisko stāvokli.

Or. es

Pamatojums

Paliek spēkā tālākajiem reģioniem piešķirtie atbrīvojumi no tiem LLVS standartiem, kas 
saistīti ar "zaļināšanu", kā arī no LLVS 2, lai ņemtu vērā šīm teritorijām raksturīgās grūtības.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
izmantojot elektroniskus līdzekļus, 
ieinteresētajiem saņēmējiem izplata 
saimniecību līmenī piemērojamo prasību 
un standartu sarakstu, kā arī skaidru un 
precīzu informāciju par šīm prasībām un 
standartiem.

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums paliek spēkā.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
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138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus par laba lauksaimnieciskā 
un vidiskā stāvokļa noteikumiem, tostarp
noteikt III pielikumā minētās ilggadīgo 
zālāju īpatsvara saglabāšanas sistēmas 
(LLVS 1) elementus, proti, atskaites gadu 
un pārveidojumu proporciju, kā arī noteikt 
attiecībā uz barības vielām izstrādātā 
Lauku saimniecības ilgtspējas rīka 
formātu un šo rīku papildinošo elementu 
un funkciju minimumu.

138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus par līdzvērtīgajām 
praksēm, noteikt dažus III pielikumā 
minētās ilggadīgo zālāju īpatsvara 
saglabāšanas sistēmas (LLVS 1) 
elementus, proti, atskaites gadu, kā arī 
noteikt atbrīvojumus no nosacījumu 
sistēmas noteikumiem, kad tas ir 
nepieciešams nepārvaramas varas, 
piemēram, epidēmiju, postošu notikumu 
vai dabas katastrofu, gadījumā.

Or. es

Pamatojums

III pielikumā tiek ierosināts noteikt ilggadīgo zālāju maksimālo procentuālo variāciju, kā 
rezultātā šo elementu turpmāk nenoteiktu deleģētajos aktos. Galvenie LLVS noteikumi arī 
turpmāk ir jāatspoguļo pamatregulā. Tomēr tiek ierosināts paredzēt iespēju piešķirt Eiropas 
Komisijai deleģēšanas pilnvaras, lai grozītu nosacījumu sistēmas noteikumus, iekļaujot 
izņēmumus nepārvaramas varas gadījumā un papildu noteikumus par līdzvērtīgajām 
praksēm.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā iekļauj pakalpojumu sistēmu, kura 
lauksaimniekiem un citiem KLP atbalsta 
saņēmējiem nodrošina konsultācijas par 
zemes apsaimniekošanu un lauku 
saimniecības vadīšanu (“lauksaimniecisko 
konsultāciju pakalpojumi”).

1. Dalībvalstis KLP stratēģiskajā 
plānā iekļauj pakalpojumu sistēmu, kura 
lauksaimniekiem, meža īpašniekiem un 
citiem KLP atbalsta saņēmējiem nodrošina 
konsultācijas par zemes apsaimniekošanu 
un lauku saimniecības vadīšanu 
("lauksaimniecisko konsultāciju 
pakalpojumi").

Or. es

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 70. pantā minēto riska pārvaldību; d) riska pārvaldību;

Or. es

Pamatojums

Regula paredz riska pārvaldības shēmas ne tikai lauku attīstības jomā, bet arī nozariskajās
intervencēs.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ražošanas sistēmu saimniecisko 
rezultātu optimizēšanas metodes;

Or. es

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) konkrētas konsultācijas tiem 
lauksaimniekiem, kuri dibina savu pirmo 
lauku saimniecību;

Or. es

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) darba drošības noteikumus vai 
drošības noteikumus saistībā ar lauku 
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saimniecībām;

Or. es

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) barības vielu ilgtspējīgu 
pārvaldību saimniecībās, jo īpaši 
neaizsargātākajās teritorijās;

Or. es

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešo maksājumu summu, kura 
konkrētā kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu un kuras
apjoms pārsniedz 60 000 EUR, dalībvalstis 
samazina šādi:

1. Dalībvalstis samazina tiešo 
maksājumu summu, kura konkrētā 
kalendārajā gadā lauksaimniekam 
piešķirama saskaņā ar šo nodaļu, ja tās
apjoms pārsniedz slieksni, kas noteikts 
katrai valstij un kas nevar būt mazāks par 
100 000 EUR. Samazinājums ir vismaz 
25 % no maksājumu summas, bet ne 
vairāk kā 100 %.

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts mehānisms, ko pielāgo katras valsts ražošanas struktūrām. Tomēr šim 
samazinājumam nevajadzētu ietekmēt atbalstu ekoshēmām, jo tas būtu pretrunā šīs regulas 
vidiskajiem mērķiem. Tāpat šim samazinājumam nevajadzētu attiekties uz atbalstu gados 
jaunajiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 90



PR\1167489LV.docx 57/225 PE627.760v02-00

LV

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz par 25 %, ja summa ir 
robežās no 60 000 līdz 75 000 EUR;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz par 50 %, ja summa ir 
robežās no 75 000 līdz 90 000 EUR;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vismaz par 75 %, ja summa ir 
robežās no 90 000 līdz 100 000 EUR;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par 100 %, ja summa pārsniedz 
100 000 EUR.

svītrots
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Or. es

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ar algu saistītas darbaspēka 
izmaksas, kas nolīgts uzņēmumos, kuri 
sniedz pakalpojumus lauksaimniecības 
vai lopkopības darbu veikšanai lauku 
saimniecībās;

Or. es

Pamatojums

Lauksaimniekam ļoti bieži rodas ar algu saistītas darbaspēka izmaksas, kas nolīgts 
uzņēmumos, kuri sniedz pakalpojumus ar lauksaimniecisko darbību saistītu darbību 
veikšanai, piemēram, iepakošanai.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) 27. un 28. pantā minēto tiešo 
atbalstu;

Or. es

Pamatojums

Lai neradītu sekas, kas ir pretrunā 6. panta 1. punktā noteiktajiem vidiskajiem un paaudžu 
maiņas mērķiem, šiem diviem atbalsta veidiem nav jānosaka maksimums.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās vidējās standartalgas, 
kādas tās ir valsts vai reģionālā līmenī, 
reizinot ar attiecīgā lauksaimnieka 
deklarēto gada darba vienību skaitu.

Iepriekš a) un b) punktā minētās summas 
dalībvalstis aprēķina, ar lauksaimniecisku 
darbību saistītās faktiskās algu izmaksas 
vai arī vidējās standartalgas, kādas tās ir 
valsts vai reģionālā līmenī, reizinot ar 
attiecīgā lauksaimnieka deklarēto gada 
darba vienību skaitu. Dalībvalstis var 
izmantot rādītājus par standartalgu 
izmaksām, kas saistītas ar dažāda veida 
saimniecībām, kritērijus attiecībā uz 
radītajām darbavietām dažāda veida 
saimniecībās, kā arī reģistrus, kur 
norādīta attiecīgā darbība, kuras 
veikšanai saimniecība nolīgusi 
darbaspēku.

Or. es

Pamatojums

Standartizēta informācija var būt vienkāršots rīks, kas dalībvalstīm ir pieejams, kad tām 
jāatskaita algu izmaksas.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas galvenokārt 
izlieto ilgtspēju sekmējošajam 
pārdalošajam ienākumu papildatbalstam 
un pēc tam – citām atsaistīto tiešo 
maksājumu intervencēm.

Maksājumu samazināšanas rezultātā 
iegūtās aplēstās summas galvenokārt 
izlieto atsaistītajiem maksājumiem.

Or. es

Pamatojums

Maksimuma noteikšana ir vienkāršs finanšu disciplīnas instruments, ko dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai izmantot, lai piešķirtu atbrīvotos līdzekļus tām ar tiešajiem 
maksājumiem saistītajām intervencēm, kuras tās uzskata par atbilstošām, ņemot vērā savas 
vajadzības.
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Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz 
ELFLA atspoguļo KLP stratēģiskā plāna 
finanšu tabulās, un 2023. gadā to var 
pārskatīt saskaņā ar 90. pantu. Uz minēto 
pārvietojumu neattiecas saskaņā ar 
90. pantu noteiktais maksimālais apmērs, 
ko piemēro līdzekļu pārvietojumiem no 
ELGF un ELFLA.

Minētās summas dalībvalstis drīkst arī 
pilnībā vai daļēji izmantot, lai ar 
pārvietojuma palīdzību finansētu IV nodaļā 
paredzētās intervences, kuras ir saistītas ar 
ELFLA. Šādu pārvietojumu uz 
ELFLA atspoguļo KLP stratēģiskā plāna 
finanšu tabulās, un 2025. gadā to var 
pārskatīt saskaņā ar 90. pantu.

Or. es

Pamatojums

Termiņš tiek grozīts saskaņā ar ierosināto stratēģisko plānu īstenošanas atlikšanu. Tomēr 
maksimuma noteikšanas rezultātā iegūto līdzekļu pārvietojumiem lauku attīstībai būtu 
jāatbilst regulas finanšu noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz juridiskām personām 
vai fizisku vai juridisku personu grupām 
dalībvalstis var piemērot 1. punktā minēto 
samazinājumu līdz šādu juridisku 
personu vai grupu locekļu līmenim, ja 
valsts tiesību aktos ir paredzēts, ka katram 
loceklim ir jāuzņemas tiesības un 
pienākumi, kas ir salīdzināmi ar tādu 
individuālu lauksaimnieku tiesībām un 
pienākumiem, kuri ir lauku saimniecību 
īpašnieki, jo īpaši attiecībā uz to 
ekonomisko, sociālo un fiskālo situāciju, 
ar nosacījumu, ka tie ir palīdzējuši 
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stiprināt attiecīgo juridisko personu vai 
grupu lauksaimniecības struktūras.

Or. es

Pamatojums

Paliek spēkā pašreizējais noteikums, lai nepieļautu, ka "maksimālo ierobežojumu" mehānisms 
mazina ražotāju centienus veidot apvienības, kas uzlabo nozares konkurētspēju un pozīciju 
pārtikas apritē.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Netiek piešķirtas nekādas 
priekšrocības, kas ļautu izvairīties no 
maksājumu samazināšanas tiem 
lauksaimniekiem, par kuriem tiek 
pierādīts, ka tie ir mākslīgi radījuši 
nosacījumus, lai izvairītos no šā panta 
sekām.

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums paliek spēkā.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
sadali atbalsttiesīgajiem saņēmējiem,
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka 
saskaņotu pamatu, ko piemērot 1. punktā 
noteiktā maksājumu samazinājuma 
aprēķināšanā.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu papildinošus 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka 
saskaņotu pamatu, ko piemērot 1. punktā 
noteiktā maksājumu samazinājuma 
aprēķināšanā.
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Or. es

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. IEDAĻA svītrots

Atsaistītie tiešie maksājumi

Or. es

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
1. apakšiedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. APAKŠIEDAĻA svītrots

Vispārīgi noteikumi

Or. es

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālās prasības atsaistīto tiešo 
maksājumu saņemšanai

Minimālās prasības tiešo maksājumu 
saņemšanai

Or. es

Pamatojums

Ir nepieciešams noteikt minimālo sliekšņvērtību, pamatojoties uz maksājumu apjomu, lai 
ņemtu vērā atbalstu, kas nav platībatkarīgs, un to, ka joprojām būtiski atšķiras daži 
maksājumi par hektāru.
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Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atsaistītos tiešos maksājumus 
dalībvalstis piešķir saskaņā ar šīs iedaļas 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Tiešos maksājumus dalībvalstis 
piešķir saskaņā ar šīs iedaļas nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka platības sliekšņvērtību 
un atsaistītos tiešos maksājumus piešķir 
tikai īsteniem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecības atbalsttiesīgā platība, par ko 
tiek pieprasīti atsaistītie tiešie maksājumi,
ir lielāka nekā minētā platības 
sliekšņvērtība.

Dalībvalstis nosaka platības sliekšņvērtību 
vai tiešo maksājumu minimālo apjomu un 
tiešos maksājumus piešķir tikai īsteniem 
lauksaimniekiem, kuru platība vai tiešo 
maksājumu apjoms atbilst šai 
sliekšņvērtībai vai ir lielāks.

Or. es

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis nosaka platības 
sliekšņvērtību, tās cenšas nodrošināt, lai 
atsaistītos tiešos maksājumus īsteniem 
lauksaimniekiem piešķirtu tikai tad, ja:

Kad dalībvalstis nosaka platības 
sliekšņvērtību vai maksājumu minimālo 
apjomu, tās cenšas nodrošināt, lai tiešos 
maksājumus īsteniem lauksaimniekiem 
piešķirtu tikai tad, ja:
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Or. es

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgo maksājumu pārvaldība 
nerada pārmērīgu administratīvo slogu un

a) to maksājumu pārvaldība, kuru 
apjoms atbilst minētajai sliekšņvērtībai 
vai ir lielāks, nerada pārmērīgu 
administratīvo slogu un

Or. es

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgie maksājumi dod lietderīgu 
pienesumu to 6. panta 1. punktā nosaukto 
mērķu izpildē, kuru labad atsaistītie tiešie 
maksājumi tiek piešķirti.

b) attiecīgie maksājumi, kuru apjoms 
atbilst minētajai sliekšņvērtībai vai ir 
lielāks, dod lietderīgu pienesumu to 
6. panta 1. punktā nosaukto mērķu izpildē, 
kuru labad tiešie maksājumi tiek piešķirti.

Or. es

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgās dalībvalstis drīkst nolemt 
1. punktu nepiemērot tālākajiem reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām.

3. Attiecīgās dalībvalstis drīkst nolemt 
šo pantu nepiemērot tālākajiem reģioniem 
un Egejas jūras nelielajām salām.

Or. es
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Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
3. sadaļa – 2. nodaļa – 2.a iedaļa (jauna) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IEDAĻA

ATSAISTĪTIE TIEŠIE MAKSĀJUMI

Or. es

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var ieviest 
mehānismus, kas ierobežo to atbalsttiesīgo 
hektāru skaitu, par kuriem var tikt 
saņemts atbalsts.

Or. es

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs derīgā lauksaimniecības platība ir daudz lielāka nekā atbalsttiesīgā 
platība. Šis ierobežojums ir jāatļauj, lai novērstu krasu atbalsta apjoma samazinājumu par 
hektāru.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalstis, kas ir piemērojušas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 
I nodaļas 1. iedaļā noteikto pamata 
maksājuma shēmu, nolemj 
maksājumtiesības ienākumu pamatatbalsta 

2. Ja dalībvalstis, kas ir piemērojušas 
Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III sadaļas 
I nodaļas 1. iedaļā noteikto pamata 
maksājuma shēmu, nolemj 
maksājumtiesības ienākumu pamatatbalsta 
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piešķiršanā neizmantot, tad 
maksājumtiesības, kas iedalītas saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1307/2013, zaudē spēku 
2020. gada 31. decembrī.

piešķiršanā neizmantot, tad 
maksājumtiesības, kas iedalītas saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1307/2013, zaudē spēku 
2022. gada 31. decembrī.

Or. es

Pamatojums

Grozījums atbilst stratēģisko plānu īstenošanas atlikšanai.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms īstenot šajā pantā paredzēto 
konverģenci, dalībvalstis nosaka 
maksājumtiesību vienības vērtību, un to 
dara, maksājumtiesību vērtību precizējot 
atbilstoši šo tiesību vērtībai, kas par 
2020. pieprasījumu gadu noteikta saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, un 
radniecīgajam maksājumam, kas par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz 
2020. pieprasījumu gadu paredzēts minētās 
regulas III sadaļas III nodaļā.

1. Pirms īstenot šajā pantā paredzēto 
konverģenci, dalībvalstis nosaka 
maksājumtiesību vienības vērtību, un to 
dara, maksājumtiesību vērtību precizējot 
atbilstoši šo tiesību vērtībai, kas par 
2022. pieprasījumu gadu noteikta saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013, un 
radniecīgajam maksājumam, kas par 
klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi attiecībā uz 
2022. pieprasījumu gadu paredzēts minētās 
regulas III sadaļas III nodaļā.

Or. es

Pamatojums

Grozījums atbilst priekšlikumam atlikt stratēģisko plānu īstenošanu uz 2023. gadu.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 6. punktā minēto 
samazināšanu veic, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Neskarot atbilstīgi 5. punktam 

7. Šā panta 6. punktā minēto 
samazināšanu veic, pamatojoties uz 
objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem. Neskarot atbilstīgi 5. punktam 
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noteikto minimumu, šādi kritēriji var 
ietvert samazinājuma maksimuma 
noteikšanu, un tas nedrīkst būt mazāks par 
30 %.

noteikto minimumu, šādi kritēriji var 
ietvert samazinājuma maksimuma 
noteikšanu, un tas nedrīkst būt lielāks par 
30 %.

Or. es

Pamatojums

Jānodrošina KLP atbalsta pakāpeniska konverģence.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikviena dalībvalsts, kura nolemj 
ienākumu pamatatbalstu piešķirt, 
pamatojoties uz maksājumtiesībām, 
pārvalda valsts rezervi.

1. Ikviena dalībvalsts, kura nolemj 
ienākumu pamatatbalstu piešķirt, 
pamatojoties uz maksājumtiesībām, izveido
valsts rezervi, kas atbilst ne vairāk kā 3 % 
no šīs regulas VII pielikumā noteikto 
piešķīrumu apjoma.

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums paliek spēkā.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā dalībvalstis 
var pārsniegt 1. punktā norādīto 
procentuālo daļu, lai apmierinātu 
piešķiršanas vajadzības saskaņā ar 
4. punkta a) un b) apakšpunktu un 
5. punktu.

Or. es
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Pamatojums

Šis noteikums paliek spēkā.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gados jauniem lauksaimniekiem, 
kuri nesen ir nodibinājuši savu pirmo
lauku saimniecību;

a) gados jauniem lauksaimniekiem, 
kuri nesen ir nodibinājuši lauku 
saimniecību;

Or. es

Pamatojums

Jāuzlabo prasības atbalsta piešķiršanai gados jaunajiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību, 
ir tās vadītāji un kuri ir atbilstoši apmācīti 
vai ieguvuši vajadzīgās prasmes, ko 
dalībvalstis noteikušas attiecībā uz 
jaunajiem lauksaimniekiem.

b) lauksaimniekiem, kuri nesen ir 
nodibinājuši savu pirmo lauku saimniecību, 
ir tās vadītāji un kuri ir atbilstoši apmācīti 
vai ieguvuši vajadzīgās prasmes.

Or. es

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) šā punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto lauksaimnieku gadījumā 
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dalībvalstis var piešķirt prioritāti 
sievietēm, lai veicinātu 6. panta 1. punkta 
h) apakšpunktā minētā mērķa 
sasniegšanu;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts atlases kritērijs par labu lauksaimniecēm sievietēm.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var izmantot valsts 
rezervi, lai lineāri palielinātu ienākumu 
pamatatbalstu vai izpildītu dažus no 
6. panta 1. punktā noteiktajiem mērķiem, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem 
kritērijiem, ar nosacījumu, ka paliek pāri 
pietiekamas summas, lai izpildītu šā panta
4. un 5. punkta noteikumus.

Or. es

Pamatojums

Paliek spēkā noteikums, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu optimālu rezerves izmantošanu.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rezerves izveidošanu; svītrots

Or. es

Pamatojums

Rezerves izveidošanas nosacījumi jānorāda pamataktā.
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Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piekļuvi rezervei; svītrots

Or. es

Pamatojums

Kopējie kritēriji par piekļuvi rezervei ir jānosaka pamataktā.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiksētas summas maksājums mazajiem 
lauksaimniekiem

Vienkāršota shēma mazajiem 
lauksaimniekiem

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums paredz plašas iespējas dalībvalstīm ieviest shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem. Lai neradītu konkurences izkropļojumus, tiek ierosināts vienkāršots visām 
dalībvalstīm kopējs režīms.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumus pašu dalībvalstu definētiem
mazajiem lauksaimniekiem dalībvalstis 
drīkst piešķirt fiksētas summas veidā, 
tādējādi aizstājot šajā iedaļā un šīs nodaļas 
3. iedaļā paredzētos tiešos maksājumus. 
Atbilstošo intervenci savā 

Dalībvalstis drīkst ieviest vienkāršotu 
shēmu tiem mazajiem lauksaimniekiem, 
kuri piesakās atbalsta saņemšanai līdz 
1250 euro apmērā par platību, kas 
nepārsniedz 10 hektārus. Šī shēma var 
ietvert vai nu fiksētas summas
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KLP stratēģiskajā plānā dalībvalstis 
izstrādā kā tādu, kas lauksaimniekiem ir 
fakultatīva.

maksājumu, ar to aizstājot šajā iedaļā un 
šīs nodaļas 3. iedaļā paredzētos tiešos 
maksājumus, vai arī maksājumu par 
hektāru, ko var diferencēt atbilstoši 
teritorijām, kuras noteiktas saskaņā ar 
18. panta 2. punktu. Atbilstošo intervenci 
savā KLP stratēģiskajā plānā dalībvalstis 
izstrādā kā tādu, kas lauksaimniekiem ir 
fakultatīva.

Or. es

Pamatojums

Komisijas priekšlikums paredz plašas iespējas dalībvalstīm ieviest shēmu mazajiem 
lauksaimniekiem. Lai neradītu konkurences izkropļojumus, tiek ierosināts vienkāršots visām 
dalībvalstīm kopējs režīms.

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tie lauksaimnieki, kuri vēlas piedalīties 
vienkāršotajā shēmā, iesniedz pieteikumu 
ne vēlāk kā datumā, kuru nosaka 
dalībvalsts, neskarot to, ka šī shēma 
automātiski ietver noteiktus 
lauksaimniekus, piedāvājot tiem iespēju 
noteiktā termiņā atsaukt savu dalību šajā 
shēmā.

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums paliek spēkā.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Dalībvalstis var atbrīvot lauksaimniekus, 
kas piedalās šajā pantā paredzētajā 
shēmā, no nosacījumu izpildes 
pārbaudēm, kuras paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
un par Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
atcelšanu.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāļauj no nosacījumu izpildes pārbaudēm atbrīvot tos ražotājus, kuru 
platība nepārsniedz 10 hektārus un kuri piedalās vienkāršotajā shēmā. Ar šiem ražotājiem 
saistītais administratīvais slogs ir nesamērīgs salīdzinājumā ar izvirzīto vidisko mērķi, ņemot 
vērā, ka daudzos gadījumos šo ražotāju platība veido ļoti mazu procentuālo daļu (ES vidēji 
4 %) no visas atbalsttiesīgās platības.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājiem, kuri ir atlasīti atbalsta 
saņemšanai saskaņā ar 69. panta 
2. punkta e) apakšpunktu (jauns), vairs 
nav tiesību piedalīties vienkāršotajā 
shēmā.

Or. es

Pamatojums

Vienkāršotajā shēmā nevar piedalīties tie lauksaimnieki, kuri saņem atbalstu par savu 
saimniecību pastāvīgu nodošanu citiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsta pārdalīšanu no lielākām uz 2. Atbalsta pārdalīšanu no ekonomiski 
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mazākām vai vidēji lielām lauku 
saimniecībām dalībvalstis nodrošina, 
paredzot pārdalošu ienākumu atbalstu, 
proti, ikgadēju atsaistītu maksājumu, kuru 
par atbalsttiesīgu hektāru izmaksā 
lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saņemt 
17. pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.

nozīmīgākām uz mazākām lauku 
saimniecībām dalībvalstis nodrošina, 
paredzot pārdalošu ienākumu atbalstu, 
proti, ikgadēju atsaistītu maksājumu, kuru 
par atbalsttiesīgu hektāru izmaksā 
lauksaimniekiem, kas ir tiesīgi saņemt 
17. pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.

Or. es

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka vienotu atbalsta 
summu par hektāru vai diferencē atbalsta 
summu atkarībā no hektāru kopskaita, kā 
arī nosaka, kāds ir maksimālais hektāru
skaits, par kuru lauksaimniekam ir 
iespējams saņemt pārdalošo ienākumu 
atbalstu.

3. Dalībvalstis nosaka pārdalošo 
maksājumu, kas ir vienāds ar vienotu 
atbalsta summu par hektāru, vai diferencē 
atbalsta summu atkarībā no hektāru 
kopskaita, piemēram, atkarībā no 
teritorijām, kas definētas saskaņā ar 
18. panta 2. punktu. Šī summa 
nepārsniedz 25 % no ienākumu 
pamatatbalsta ilgtspējībai atbilstoši valsts 
vai teritoriju vidējam rādītājam, kas 
noteikts saskaņā ar 18. panta 2. punktu 
un reizināts ar atbalsttiesīgo hektāru
skaitu, ko deklarējis lauksaimnieks. 
Atbalsttiesīgo hektāru skaits nav lielāks 
par dalībvalstu noteikto maksimālo skaitu, 
proti, tas nepārsniedz 30 hektārus vai 
lauku saimniecību vidējo lielumu valstī,
vai vidējo lielumu atbilstoši teritorijām, 
kuras nosaka saskaņā ar 18. panta 
2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Ir nepieciešams noteikt kopējus kritērijus KLP atbalsta pārdalei, novēršot jebkādu risku 
mazināt saimniecību rentabilitāti.

Grozījums Nr. 131
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Regulas priekšlikums
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nosaka 
nediskriminējošus pārdalošā atbalsta 
sadales kritērijus, kuru pamatā ir 6. panta 
1. punkta a) apakšpunktā norādītais 
mērķis. Dalībvalstis var noteikt arī 
maksimālo ekonomiskā nozīmīguma 
sliekšņvērtību, kuru pārsniedzot, 
saimniecībām nebūs tiesību uz pārdalošo 
maksājumu.

Or. es

Pamatojums

Ir jāparedz kopēji atbalsta pārdales kritēriji, kas nodrošina taisnīgu sadali.

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Konkrētam pieprasījumu gadam 
plānotā summa par hektāru nepārsniedz 
tiešo maksājumu vidējo summu par 
hektāru, kuru valstī maksā attiecīgajā 
pieprasījumu gadā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valstī veikto tiešo maksājumu 
vidējo summu par hektāru nosaka pēc 
valsts maksimālā apjoma, kas 
IV pielikumā tiešajiem maksājumiem 

svītrots
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noteikts par konkrētu pieprasījumu gadu, 
un ienākumu pamatatbalsta apjoma, kurš 
par minēto pieprasījumu gadu pienākas 
par hektāros izteiktu kopējo plānoto 
izlaidi.

Or. es

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
26. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz juridiskām personām 
vai fizisku vai juridisku personu grupām 
dalībvalstis var piemērot šā panta 
3. punktā minēto maksimālo hektāru 
skaitu, šo juridisko personu vai grupu 
locekļu līmenī, ja valsts tiesību aktos ir 
paredzēts, ka katram loceklim ir 
jāuzņemas tādas tiesības un pienākumi, 
kas ir salīdzināmi ar tādu individuālu 
lauksaimnieku tiesībām un pienākumiem, 
kuri ir lauku saimniecību īpašnieki, jo 
īpaši attiecībā uz to ekonomisko, sociālo 
un fiskālo situāciju, ar nosacījumu, ka tie 
ir palīdzējuši stiprināt attiecīgo juridisko 
personu vai grupu lauksaimniecības 
struktūras.

Or. es

Pamatojums

Paliek spēkā noteikums, kas paredz ņemt vērā apvienības.

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
26. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
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ar šo nodaļu nerodas nekāda priekšrocība 
tiem lauksaimniekiem, par kuriem tiek 
pierādīts, ka viņi sadala savas 
saimniecības vienīgi ar nolūku saņemt 
pārdalošo maksājumu. Tas attiecas arī uz 
tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
ir izveidotas šādas dalīšanas rezultātā.

Or. es

Pamatojums

Šis noteikums paliek spēkā.

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kurus definē saskaņā ar 
4. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem, un šo atbalstu 
paredz saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pildot 6. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus 
un veicināt darījumdarbību lauku 
apvidos” un pienākumu vismaz 2 % no 
summām, ko dalībvalsts iedala tiešajiem 
maksājumiem, saskaņā ar 86. panta 

2. Dalībvalstis var paredzēt ienākumu 
papildatbalstu gados jaunajiem 
lauksaimniekiem, kuri ir sākuši vadīt lauku 
saimniecību un kuri ir tiesīgi saņemt 
17. pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.
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4. punktu atvēlēt šim mērķim, dalībvalstis 
var paredzēt ienākumu papildatbalstu 
gados jaunajiem lauksaimniekiem, kuri 
nesen ir nodibinājuši savu pirmo lauku 
saimniecību un kuri ir tiesīgi saņemt 
17. pantā minēto ienākumu pamatatbalstu.

Or. es

Pamatojums

Lai gados jaunajiem lauksaimniekiem būtu pieejams atbalsts, ir jāuzlabo atbilstības kritēriji. 
Tomēr skaidrības labad daļa no šā punkta tiek svītrota, jo minimālais piešķīruma apmērs jau 
ir noteikts 86. panta 4. punktā, kurā turklāt tiek ierosināta "neatgriezeniskuma" klauzula, lai 
dalībvalstis nesamazinātu savu atbalstu gados jaunajiem lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ienākumu papildatbalstu gados 
jaunajiem lauksaimniekiem paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
atsaistīta maksājuma veidā.

3. Ienākumu papildatbalstu gados 
jaunajiem lauksaimniekiem sniedz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
atsaistīta maksājuma veidā ne ilgāk kā 
septiņus gadus, un to var aprēķināt vai nu 
valsts līmenī, vai atbilstoši teritorijām, 
kuras nosaka saskaņā ar 18. panta 
2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Tiek noteikts, ka gados jaunie lauksaimnieki var saņemt šajā pantā paredzēto atbalstu ne 
ilgāk kā septiņus gadus pašreizējo 5 gadu vietā.

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
27. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var noteikt īpašus 
noteikumus attiecībā uz tiem gados 
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jaunajiem lauksaimniekiem, kuri ir 
ražotāju organizāciju vai apvienību biedri, 
lai viņi, pievienojoties šīm struktūrām, 
nezaudētu šajā pantā paredzēto atbalstu.

Or. es

Pamatojums

Jāņem vērā ražotāju organizāciju un apvienību īpašie apstākļi.

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Brīvprātīgu klimatisko un vidisko 
shēmu (“ekoshēmu”) satvarā sniegtu 
atbalstu dalībvalstis paredz saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta īstenus lauksaimniekus, kuri 
apņemas savos atbalsttiesīgajos hektāros 
piekopt klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi.

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta īstenus lauksaimniekus, kuri 
apņemas savos atbalsttiesīgajos hektāros 
piekopt klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šo pasākumu 
mērķis ir saglabāt un veicināt 
nepieciešamās pārmaiņas tajās praksēs, 
kas pozitīvi ietekmē vidi un klimatu.
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Or. es

Pamatojums

Jaunajai ekoshēmai jāaptver pēc iespējas vairāk KLP atbalsta saņēmēju, kuru vidū jābūt 
daudziem lauksaimniekiem un lopkopjiem, jo to darbība lauku apvidos ir būtiska, lai novērstu 
vides kvalitātes pasliktināšanos.

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izveido klimatam un 
videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
paņēmienu sarakstu.

3. Dalībvalstis izveido klimatam un 
videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
paņēmienu sarakstu. Šajā sarakstā var 
iekļaut pasākumus, kas atšķiras no tiem, 
uz kuriem attiecas 65. pants, vai arī tāda 
paša veida pasākumus, bet ar atšķirīgu 
prasību līmeni.

Or. es

Pamatojums

Pamatregulā ir lietderīgi noteikt, kāda veida pasākumus var finansēt saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izpildīt a), b) un c) apakšpunkta 
prasības un veicināt videi labvēlīgu 
prakšu saglabāšanu, jo īpaši ekstensīvo 
lopkopību;

Or. es

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
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28. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 65. pantu.

d) pildīt saistības vai papildsaistības, 
par kurām netiek piešķirti maksājumi 
saskaņā ar 65. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru piešķirama ikgadēja 
maksājuma veidā, proti, vai nu kā

6. Ekoshēmu atbalstu paredz par 
atbalsttiesīgu hektāru vai par saimniecību
piešķirama ikgadēja maksājuma veidā, 
proti, vai nu kā

Or. es

Pamatojums

Piešķirot atbalstu par lauku saimniecību, šajā shēmā būtu iespējams iekļaut arī tos lopkopjus, 
kuriem nepieder zeme.

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
28. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
138. pantu pieņemt šo regulu 
papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem 
paredz sīkākus noteikumus par 
ekoshēmām.

svītrots

Or. es
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Pamatojums

Visi kopējie elementi, kas saistīti ar ekoshēmām, jāiekļauj pamataktā.

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīveļļa, zīdtārpiņi, sausā lopbarība, 
apiņi, cukurbietes, cukurniedres un 
cigoriņi, augļi un dārzeņi, īscirtmeta 
atvasāji un citas nepārtikas kultūras, kas 
nav kokaugi un ko izmanto tādas 
produkcijas ražošanai, ar kuru potenciāli 
varētu aizstāt fosilos materiālus.

Saistīto ienākumu atbalstu drīkst piešķirt 
tikai šādām nozarēm, kuru produkcijas un 
īpašo saimniekošanas veidu uzturēšanai ir 
svarīgi ekonomiski, sociāli vai vidiski 
iemesli: labība, eļļas augi, proteīnaugi, 
pākšaugi, lini, kaņepes, rīsi, rieksti, cietes 
kartupeļi, piens un piena produkti, sēklas, 
aitas gaļa un kazas gaļa, liellopu un teļa 
gaļa, olīvkoku audzes, zīdtārpiņi, sausā 
lopbarība, apiņi, cukurbietes, cukurniedres 
un cigoriņi, augļi un dārzeņi, īscirtmeta 
atvasāji un citas nepārtikas kultūras, kas 
nav kokaugi un ko izmanto tādas 
produkcijas ražošanai, ar kuru potenciāli 
varētu aizstāt fosilos materiālus.

Or. es

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais 6 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pieņem 
īstenošanas aktus, ar kuriem attiecībā uz 
katru dalībvalsti nosaka indikatīvu atsauces 
atbalstplatību, kuru aprēķina, par pamatu 
ņemot katras dalībvalsts īpatsvaru 
audzēšanas vidējā platībā, kāda tā 
Savienībā bijusi piecos gados pirms gada, 
kurā spēkā stājas šī regula. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
139. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

Vēlākais 6 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pieņem 
īstenošanas aktus, ar kuriem attiecībā uz 
katru dalībvalsti nosaka indikatīvu atsauces 
atbalstplatību, kuru aprēķina, par pamatu 
ņemot to audzēšanas platību, kuras vietā 
pēc memoranda parakstīšanas ir izveidota 
atsauces platība. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 139. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
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procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts vēlas palielināt savu 
1. punktā minēto plānoto izlaidi, kas 
norādīta Komisijas apstiprinātajā 
KLP stratēģiskajā plānā, pārskatīto plānoto 
izlaidi tā Komisijai paziņo, līdz iepriekšējā 
pieprasījumu gada 1. janvārim (neieskaitot) 
saskaņā ar 107. panta 1. punktu prasot 
grozīt KLP stratēģisko plānu.

Ja dalībvalsts vēlas palielināt savu 
1. punktā minēto plānoto izlaidi, kas 
norādīta Komisijas apstiprinātajā 
KLP stratēģiskajā plānā, pārskatīto plānoto 
izlaidi tā Komisijai paziņo, līdz iepriekšējā 
pieprasījumu gada 1. janvārim (neieskaitot) 
saskaņā ar 107. panta 1. punktu prasot 
grozīt KLP stratēģisko plānu. Uz šīm 
izmaiņām neattiecas 107. panta 7. punkta 
noteikumi.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina elastīgumu attiecībā uz to stratēģisko plānu grozījumu skaitu, kas ir 
pieļaujami, pamatojoties uz 107. pantu.

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bulgārija: 624,11 EUR; – Bulgārija: X EUR;

Or. es

Pamatojums

Nav pareizi noteikt budžeta pozīcijas pirms finanšu plāna satvara pieņemšanas.

Grozījums Nr. 151
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Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Grieķija: 225,04 EUR; – Grieķija: X EUR;

Or. es

Pamatojums

Nav pareizi noteikt budžeta pozīcijas pirms finanšu plāna satvara pieņemšanas.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Spānija: 348,03 EUR; – Spānija: X EUR;

Or. es

Pamatojums

Nav pareizi noteikt budžeta pozīcijas pirms finanšu plāna satvara pieņemšanas.

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Portugāle: 219,09 EUR. – Portugāle: X EUR.

Or. es

Pamatojums

Nav pareizi noteikt budžeta pozīcijas pirms finanšu plāna satvara pieņemšanas.

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) augļi un dārzeņi, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā;

a) augļi un dārzeņi, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā, un pārstrādei paredzēti 
produkti;

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā spēkā esošā piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) citi produkti, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta a)–
h), k), m), o)–t) un w) apakšpunktā.

f) citi produkti, kā minēts Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta a)–
h), k), m), o)–t) un w) apakšpunktā, kā arī 
proteīnaugi, kartupeļi, truši, kokvilna un 
zirgu dzimtas dzīvnieki.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijas ierosinātais saraksts ir pārāk ierobežojošs, un tajā cita starpā nav iekļauta 
proteīnaugu nozare, un tas ir pretrunā ES politiskajai gribai veicināt šīs kultūras, kuras ne 
tikai piesaista slāpekli, bet arī palīdz mazināt dzīvnieku barības deficītu.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
40. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nozarēm, kas minētas 39. panta 
f) punktā, ražotāju organizācijas un to 
apvienības var izstrādāt darbības 
programmas, vai arī šīs nozares var 
saņemt atbalstu valsts atbalsta 
programmu ietvaros. Dalībvalstis savos 
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stratēģiskajos plānos pamato viena vai 
cita intervenču veida izvēli atkarībā no 
dažādajām ražošanas nozarēm.

Or. es

Pamatojums

Ir nepieciešams paredzēt citus atbalsta veidus, lai ES atbalstu pielāgotu dažādām ražošanas 
nozarēm un ņemtu vērā ilgo procesu, kā dēļ bieži vien ir jāievieš modelis, kura pamatā ir 
darbības programmas.

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
40. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis savos stratēģiskajos 
plānos iekļauj pasākumus krīžu 
novēršanai un riska pārvaldībai visās 
nozariskajās intervencēs, vajadzības 
gadījumā veicinot ražotāju organizāciju, 
apvienību un starpnozaru organizāciju 
līdzdalību.

Or. es

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) konkurences izkropļojumu 
novēršanu starp dalībvalstīm;

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijai jānodrošina, ka stratēģisko programmu nozaru pasākumi nerada 
konkurences izkropļojumus.



PE627.760v02-00 86/225 PR\1167489LV.docx

LV

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) šajā nodaļā minētās Savienības 
finansiālās palīdzības aprēķināšanu, arī par 
atsauces laikposmiem un to, kā aprēķināma 
tirgū laistās produkcijas vērtība;

b) šajā nodaļā minētās Savienības 
finansiālās palīdzības aprēķināšanu, īpaši
par atsauces laikposmiem un to, kā 
aprēķināma tirgū laistās produkcijas 
vērtība programmām, kuru pamatā ir 
darbības fondi;

Or. es

Pamatojums

Šis precizējums ir nepieciešams, ņemot vērā priekšlikumu paplašināt atbalsta veidus, tos 
attiecinot arī uz "citām nozarēm".

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Savienības finansiālās palīdzības 
maksimālo līmeni attiecībā uz 46. panta 4. 
punkta a) apakšpunktā minēto izņemšanu 
no tirgus un attiecībā uz 52. panta 
3. punktā minētajām intervencēm;

c) Savienības finansiālās palīdzības 
maksimālo līmeni attiecībā uz 46. panta 4. 
punkta a) apakšpunktā minēto izņemšanu 
no tirgus un attiecībā uz 60. panta 
2. punkta e) apakšpunktā minētajām 
intervencēm;

Or. es

Pamatojums

Atsauce ir kļūdaina.

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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b) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem koncentrēt augļu un dārzeņu 
nozares produkcijas piedāvājumu un 
laišanu tirgū, tostarp izmantojot tiešo 
pārdošanu;

b) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), 
b) un c) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem koncentrēt augļu un 
dārzeņu nozares produkcijas piedāvājumu 
un laišanu tirgū, tostarp izmantojot tiešo 
pārdošanu;

Or. es

Pamatojums

Tiek pievienots 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, jo produkcijas piedāvājums un laišana 
tirgū ļauj vairāk orientēties uz tirgu un palielināt konkurētspēju.

Grozījums Nr. 162

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), 
c) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veikt pētniecisko un 
izstrādes darbu ilgtspējīgu ražošanas 
metožu jomā, tostarp par kultūru noturību 
pret kaitēkļiem un inovatīvu praksi, kas 
palielina ekonomisko konkurētspēju un 
veicina tirgus attīstību;

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b),
c) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veikt pētniecisko un 
izstrādes darbu ilgtspējīgu ražošanas 
metožu jomā, tostarp par kultūru noturību 
pret kaitēkļiem un inovatīvu praksi, kas 
palielina ekonomisko konkurētspēju un 
veicina tirgus attīstību;

Or. es

Pamatojums

Tiek pievienots 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, jo pētniecība un ilgtspējīgu metožu izstrāde 
veicina lielāku orientēšanos uz tirgu un konkurētspējas palielināšanu.

Grozījums Nr. 163

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem izstrādāt, ieviest vai veicināt vidi 
saudzējošas ražošanas metodes, videi 

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d),
e) un f) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem izstrādāt, ieviest vai 
veicināt vidi saudzējošas ražošanas 
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nekaitīgus audzēšanas un ražošanas 
paņēmienus, dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un jo īpaši ūdens, augsnes, 
gaisa, bioloģiskās daudzveidības un citu 
dabas resursu aizsardzību;

metodes, videi nekaitīgus audzēšanas un 
ražošanas paņēmienus, dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un jo īpaši ūdens, 
augsnes, gaisa, bioloģiskās daudzveidības 
un citu dabas resursu aizsardzību;

Or. es

Pamatojums

Tiek pievienots 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts, lai ņemtu vērā ieguldījumu klimata 
pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām, kā arī ilgtspējīgas enerģētikas attīstīšanā.

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
paaugstināt produkcijas komerciālo vērtību 
un kvalitāti, tostarp uzlabot produktu 
kvalitāti un izstrādāt jaunus produktus 
satvarā, ko regulē ar aizsargātiem cilmes 
vietas nosaukumiem, aizsargātām 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar 
valstiskām kvalitātes shēmām;

f) saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
paaugstināt produkcijas komerciālo vērtību 
un kvalitāti, tostarp uzlabot produktu 
pārstrādi un kvalitāti un izstrādāt jaunus 
produktus satvarā, ko regulē ar 
aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, 
aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, ekomarķējumu vai ar publiskām
vai privātām kvalitātes shēmām;

Or. es

Pamatojums

Jāiekļauj arī citas — gan publiskas, gan privātas — kvalitātes shēmas, kuras parasti izmanto 
augļu un dārzeņu nozarē un pašlaik ir uz to attiecināmas, piemēram, EUREPGAP un 
GLOBALGAP.

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) un
c) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 

g) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b),
c) un i) apakšpunktā nosauktajiem 
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mērķiem veicināt svaigas un pārstrādātas 
augļu un dārzeņu produkcijas noietu un 
izvērst tās tirdzniecību;

konkrētajiem mērķiem veicināt svaigas un 
pārstrādātas augļu un dārzeņu produkcijas 
noietu un izvērst tās tirdzniecību;

Or. es

Pamatojums

Tiek pievienots 6. panta 1. punkta i) mērķis, lai apsvērtu, kā ES lauksaimniecība var labāk 
apmierināt sabiedrības prasības.

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. daļa – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pārvaldīt blakusproduktus un 
atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens 
kvalitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, īpaši vērstas uz 
ūdens un enerģijas ekonomiju, 
ekoiepakojumu un atkritumu daudzuma 
samazināšanu;

a) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, cita starpā vērstas uz 
ūdens un enerģijas ekonomiju, 
ekoiepakojumu un atkritumu daudzuma 
samazināšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pasākumi, lai plānotu 
pieprasījumu un to pielāgotu 
piedāvājumam;

Or. es

Grozījums Nr. 169

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) pasākumi, lai palielinātu svaigu 
un pārstrādātu produktu tirgus vērtību;

Or. es

Grozījums Nr. 170

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) pasākumi, lai paaugstinātu svaigu 
un pārstrādātu produktu kvalitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 171

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pētniecība un eksperimentālā 
ražošana, īpaši vērsta uz ūdens un enerģijas 
ekonomiju, ekoiepakojumu, atkritumu 
daudzuma samazināšanu, kultūru noturību 
pret kaitēkļiem, pesticīdu lietošanas risku 

b) pētniecība un eksperimentālā 
ražošana, cita starpā vērsta uz ūdens un 
enerģijas ekonomiju, ekoiepakojumu, 
atkritumu daudzuma samazināšanu, kultūru 
noturību pret kaitēkļiem, pesticīdu 
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un ietekmes mazināšanu, nelabvēlīgu 
klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma 
novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem 
apstākļiem piemērotu augļu un dārzeņu 
šķirņu audzēšanas paplašināšanu;

lietošanas risku un ietekmes mazināšanu, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta 
kaitējuma novēršanu un mainīgajiem 
klimatiskajiem apstākļiem piemērotu augļu 
un dārzeņu šķirņu audzēšanas 
paplašināšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

m) Savienības un citu publisku un 
privātu kvalitātes shēmu īstenošana;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts iekļaut arī citas — gan publiskas, gan privātas — kvalitātes shēmas, kuras 
parasti izmanto augļu un dārzeņu nozarē un pašlaik ir uz to attiecināmas, piemēram, 
EUREPGAP un GLOBALGAP.

Grozījums Nr. 173

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) noieta veicināšana un saziņa, 
tostarp rīcība un aktivitātes, kuru mērķis ir 
dažādot un saliedēt augļu un dārzeņu tirgus
un informēt par augļu un dārzeņu 
veselīgumu;

n) noieta veicināšana un saziņa, 
tostarp rīcība un aktivitātes, kuru mērķis ir 
dažādot un saliedēt augļu un dārzeņu 
tirgus, meklēt jaunus noieta tirgus pēc 
trešo valstu tirgu aizvēršanas, kā arī
informēt par augļu un dārzeņu veselīgumu;

Or. es

Grozījums Nr. 174
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Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
ilgtspējīgām kaitēkļu apkarošanas 
metodēm, pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu.

o) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, tostarp attiecībā uz 
ilgtspējīgām kaitēkļu apkarošanas 
metodēm, pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 175

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) apmācība un apmaiņa ar labāko 
praksi, īpaši attiecībā uz ilgtspējīgām 
kaitēkļu apkarošanas metodēm, pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un to seku mazināšanu.

p) apmācība un apmaiņa ar labāko 
praksi, tostarp attiecībā uz ilgtspējīgām 
kaitēkļu apkarošanas metodēm, pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un to seku mazināšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 176

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības;

a) sākumkapitāla izveide un/vai 
kopfondu papildināšana, ko veic saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 atzītas 
ražotāju organizācijas vai ražotāju 
organizāciju apvienības;

Or. es
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Grozījums Nr. 177

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem;

d) produktu izņemšana no tirgus, lai 
tos izplatītu bez maksas vai citiem 
mērķiem, tostarp sedzot izņemto produktu 
pārstrādes izmaksas pirms to izplatīšanas;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts segt izņemto produktu pārstrādes izmaksas, ņemot vērā to, ka augļu un 
dārzeņu nozares produkti ātri bojājas.

Grozījums Nr. 178

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) noieta veicināšana un saziņa;

Or. es

Grozījums Nr. 179

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) trešo valstu fitosanitāro protokolu 
ieviešana un pārvaldība Savienības 
teritorijā, lai atvieglotu piekļuvi trešo 
valstu tirgiem;

i) trešo valstu fitosanitāro protokolu 
apspriešana, ieviešana un pārvaldība 
Savienības teritorijā, lai atvieglotu piekļuvi 
trešo valstu tirgiem;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts saglabāt spēkā esošos pasākumus.
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Grozījums Nr. 180

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) trešo valstu tirgus izpēte;

Or. es

Grozījums Nr. 181

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) Savienības un valstu kvalitātes 
shēmu īstenošana;

j) Savienības un citu publisku un 
privātu kvalitātes shēmu īstenošana;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts iekļaut arī citas — gan publiskas, gan privātas — kvalitātes shēmas, kuras 
parasti izmanto augļu un dārzeņu nozarē un pašlaik ir uz to attiecināmas, piemēram, 
EUREPGAP un GLOBALGAP.

Grozījums Nr. 182

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) apmācības pasākumi un 
paraugprakses apmaiņa;

Or. es

Grozījums Nr. 183
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Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības programmas aptver 
vismaz trīs, bet ne vairāk kā septiņus gadus 
ilgu laikposmu. Ar tām tiecas sasniegt 
42. panta d) un e) punkta mērķus un vēl 
vismaz divus citus minētā panta mērķus.

2. Darbības programmas aptver 
vismaz trīs, bet ne vairāk kā septiņus gadus 
ilgu laikposmu. Ar tām tiecas sasniegt 
42. panta d) un e) punkta mērķus un vēl 
vismaz vienu citu minētā panta mērķi.

Or. es

Pamatojums

Pašlaik darbības programmām ir jāsasniedz vismaz divi mērķi. Tiek ierosināts, ka tām ir 
jāsasniedz trešais mērķis, sākot stratēģisko plānu īstenošanu.

Grozījums Nr. 184

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāju organizāciju apvienības darbības
programmā iekļauj tādas intervences, kuras 
nav paredzētas dalībniekorganizāciju 
darbības programmās. Ražotāju 
organizāciju apvienības darbības 
programmu dalībvalstis izskata kopā ar 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmām.

Ražotāju organizāciju apvienības var 
iesniegt daļēju vai pilnīgu darbības
programmu, kuru veido pasākumi, ko 
dalībniekorganizācijas savās darbības 
programmās ir apzinājušas, bet vēl nav 
īstenojušas. Minētajā programmā iekļauj 
tādas darbības, kuras nav paredzētas 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmās. Ražotāju organizāciju 
apvienības darbības programmu 
dalībvalstis izskata kopā ar 
dalībniekorganizāciju darbības 
programmām.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jāiekļauj pašreizējais formulējums par ražotāju 
organizāciju apvienību daļēju darbības programmu. Turklāt nesakritībām starp apvienības 
daļēju programmu un tās dalībniekorganizācijas programmu ir jābūt darbības, nevis 
intervences līmenī.
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Grozījums Nr. 185

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc dalībvalstis nodrošina, lai: Tāpēc dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā 
uz daļēju darbības programmu:

Or. es

Grozījums Nr. 186

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražotāju organizāciju apvienības 
darbības programmas intervences tiktu 
pilnībā finansētas no dalībniekorganizāciju 
iemaksām un šādu finansējumu iegūtu no 
minēto dalībniekorganizāciju darbības 
fondiem;

a) ražotāju organizāciju apvienības 
darbības programmas darbības tiktu 
pilnībā finansētas no dalībniekorganizāciju 
iemaksām un šādu finansējumu iegūtu no 
minēto dalībniekorganizāciju darbības 
fondiem;

Or. es

Grozījums Nr. 187

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 20 % no darbības 
programmu izdevumiem būtu par 
intervencēm, kuras ir saistītas ar 42. panta 
d) un e) punktā nospraustajiem mērķiem;

a) vismaz 10 % no darbības 
programmu izdevumiem būtu par 
intervencēm, kuras ir saistītas ar 42. panta 
c), d) un e) punktā nospraustajiem 
mērķiem;

Or. es
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Pamatojums

Priekšlikums palielināt līdz 20 % ražotāju organizāciju obligātos izdevumus attiecībā uz 
vidiskām darbībām ir pārmērīgs, ņemot arī vērā, ka pašlaik ir atļauts īstenot arī divus 
alternatīvus vidiskus pasākumus, nodrošinot minimālos izdevumus 10 % apmērā. Minētā 
alternatīvā iespēja priekšlikumā vairs nav iekļauta, kas faktiski nozīmē vērienīgākus vidiskos 
centienus.

Grozījums Nr. 188

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 5 % no darbības 
programmu izdevumiem būtu par 
intervencēm, kuras ir saistītas ar 
42. panta c) punktā nosprausto mērķi;

svītrots

Or. es

Pamatojums

ES līmenī ir pieejami citi finanšu instrumenti, kuri atšķiras no darbības programmām un 
kuriem ir plašāka darbības joma, un tāpēc tie ir efektīvāki, piemēram, ELFLA un ERAF, kā 
arī valstu finansējums.

Grozījums Nr. 189

Regulas priekšlikums
44. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Visas darbības programmas, kuras 
apstiprinātas pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, reglamentē saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 līdz to paredzētajam 
pabeigšanas termiņam.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir novērst spēkā esošo programmu pārtraukšanu.
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Grozījums Nr. 190

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 5 % no tirgū laistās produkcijas 
vērtības tādas ražotāju organizācijas 
pirmajai darbības programmai, kura 
izveidojusies, apvienojoties vai 
integrējoties vairākām ražotāju 
organizācijām;

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu piedāvājuma koncentrāciju, ir lietderīgi paplašināt to gadījumu loku, attiecībā 
uz kuriem tiek palielināts tirgū laistās produkcijas vērtības maksimālais apjoms, uz kuru 
attiecināma ES finansiālā palīdzība.

Grozījums Nr. 191

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, Savienības 
finansiālo palīdzību var palielināt šādi:

Atkāpjoties no pirmās daļas, Savienības 
finansiālo palīdzību, kas paredzēta a), b), 
c) un ca) apakšpunktā, var palielināt par 
0,5 %no tirgū laistās produkcijas vērtības 
ar nosacījumu, ka šo procentuālo daļu 
izmanto vienīgi ar 42. panta c), d), e), g), 
h) un i) punktā minētajiem mērķiem 
saistītai intervencei vai intervencēm;

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir vienkāršot un precizēt Eiropas Komisijas priekšlikuma redakciju.

Grozījums Nr. 192

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražotāju organizācijas gadījumā 
minēto procentuālo daļu var palielināt 
līdz 4,6 % no tirgū laistās produkcijas 
vērtības ar nosacījumu, ka summu, kas 
pārsniedz 4,1 % no tirgū laistās 
produkcijas vērtības, izmanto vienīgi ar 
42. panta c), d), e), g), h) un i) punktā 
nospraustajiem mērķiem saistītām 
intervencēm;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ievaddaļas grozījumam, kura mērķis ir vienkāršot un precizēt redakciju.

Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražotāju organizāciju apvienības 
gadījumā minēto procentuālo daļu var 
palielināt līdz 5 % no tirgū laistās 
produkcijas vērtības ar nosacījumu, ka 
summu, kas pārsniedz 4,5 % no tirgū 
laistās produkcijas vērtības, izmanto 
vienīgi ar 42. panta c), d), e), g), h) un 
i) punktā nospraustajiem mērķiem 
saistītām intervencēm, kuras ražotāju 
organizāciju apvienība īsteno savu biedru 
vārdā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ievaddaļas grozījumam, kura mērķis ir vienkāršot un precizēt redakciju.

Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) transnacionālas ražotāju 
organizācijas vai transnacionālas ražotāju 
organizāciju apvienības gadījumā minēto 
procentuālo daļu var palielināt līdz 5,5 % 
no tirgū laistās produkcijas vērtības ar 
nosacījumu, ka summu, kas pārsniedz 
5 % no tirgū laistās produkcijas vērtības, 
izmanto vienīgi ar 42. panta c), d), e), g), 
h) un i) punktā nospraustajiem mērķiem 
saistītām intervencēm, kuras 
transnacionāla ražotāju organizācija vai 
transnacionāla ražotāju organizāciju 
apvienība īsteno savu biedru vārdā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums atbilst ievaddaļas grozījumam, kura mērķis ir vienkāršot un precizēt redakciju.

Grozījums Nr. 195

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās un otrās daļas, 
finansiālo palīdzību var palielināt par 
2 procentpunktiem tām ražotāju 
organizācijām, kuras trīsreiz pārsniedz 
dalībvalstu noteiktos minimālos kritērijus 
attiecībā uz tirgū laistās produkcijas 
vērtību.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir veicināt piedāvājuma koncentrāciju.

Grozījums Nr. 196

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dažādās dalībvalstīs darbojošās 
ražotāju organizācijas transnacionāli īsteno 
intervences, kuras ir saistītas ar 42. panta 
b) un e) punktā nospraustajiem mērķiem;

a) dažādās dalībvalstīs darbojošās 
ražotāju organizācijas un ražotāju 
organizāciju apvienības transnacionāli 
īsteno intervences, kuras ir saistītas ar kādu
42. pantā minēto mērķi;

Or. es

Pamatojums

Tiek paplašināts to gadījumu loks, attiecībā uz kuriem var palielināt ES līdzfinansējuma 
līmeni, lai veicinātu ražotāju organizāciju un apvienību izveidi, tādējādi stiprinot primārās 
nozares lomu pārtikas apritē.

Grozījums Nr. 197

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 atzīta ražotāju organizāciju 
apvienība pirmo reizi īsteno darbības 
programmu;

d) atzīta ražotāju organizācija vai
ražotāju organizāciju apvienība pirmo reizi 
īsteno darbības programmu;

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu ražotāju organizāciju un apvienību izveidi, tiek paplašināts to gadījumu loks, 
attiecībā uz kuriem var palielināt ES līdzfinansējuma līmeni.

Grozījums Nr. 198

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ražotāju organizācija, kas 
izveidojusies, apvienojoties vai 
integrējoties vairākām ražotāju 
organizācijām, pirmo reizi īsteno darbības 



PE627.760v02-00 102/225 PR\1167489LV.docx

LV

programmu;

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu ražotāju organizāciju un apvienību izveidi, tiek paplašināts to gadījumu loks, 
attiecībā uz kuriem var palielināt ES līdzfinansējuma līmeni.

Grozījums Nr. 199

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ražotāju organizācijas darbības 
programmā ir vismaz par 50 % palielināts 
dalībnieku skaits vai tirgū laistās 
produkcijas vērtība attiecībā pret 
iepriekšējo darbības programmu;

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu ražotāju organizāciju un apvienību izveidi, tiek paplašināts to gadījumu loks, 
attiecībā uz kuriem var palielināt ES līdzfinansējuma līmeni.

Grozījums Nr. 200

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) bišu parazītus un slimības, jo īpaši 
varrozi apkarojoša rīcība;

b) bišu parazītus un slimības, jo īpaši 
varrozi apkarojoša un preventīva rīcība;

Or. es

Pamatojums

Biškopības nozarē ir lietderīgi noteikt plašākus un vērienīgākus intervences veidus, kuros 
būtu ietverti citi mērķi, īpaši attiecībā uz investīcijām, tirgus pārvaldību un biškopības un 
savvaļas apputeksnētāju aizsardzības līdzāspastāvēšanu un savstarpējo papildināmību.



PR\1167489LV.docx 103/225 PE627.760v02-00

LV

Grozījums Nr. 201

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos;

Or. es

Grozījums Nr. 202

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) pētniecība un eksperimentālā 
ražošana;

Or. es

Grozījums Nr. 203

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hc) rīcība ražošanas plānošanai un 
piedāvājuma pielāgošanai 
pieprasījumam;

Or. es

Grozījums Nr. 204

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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hd) ekomarķējums;

Or. es

Grozījums Nr. 205

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – he apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

he) investīcijas saimniecību 
uzlabošanai un modernizēšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 206

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hf) novēršanas pasākumi attiecībā uz 
nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem;

Or. es

Grozījums Nr. 207

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hg) rīcība attiecībā uz pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, tostarp minētajai 
pielāgošanai labvēlīgu šķirņu un 
apsaimniekošanas prakšu izmantošana;

Or. es
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Grozījums Nr. 208

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hh apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hh) medus bišu veikto apputeksnēšanu 
un to līdzāspastāvēšanu ar savvaļas 
apputeksnētājiem uzlabojoša rīcība;

Or. es

Grozījums Nr. 209

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hi apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hi) bioloģiskajai daudzveidībai 
labvēlīgas dzīvotnes veidošana vai 
uzturēšana;

Or. es

Grozījums Nr. 210

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hj apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hj) sadarbību starp biškopjiem un 
lauksaimniekiem veicinoši pasākumi, jo 
īpaši pesticīdu lietošanas ietekmes 
mazināšanas nolūkā;

Or. es

Grozījums Nr. 211

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hk apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hk) energotaupība un 
energoefektivitātes palielināšana;

Or. es

Grozījums Nr. 212

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hl apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hl) atkritumu radīšanas samazināšana 
un labāka blakusproduktu un atkritumu 
izmantošana un pārvaldīšana;

Or. es

Grozījums Nr. 213

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hm apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hm) informēšana un informācijas 
izplatīšana;

Or. es

Grozījums Nr. 214

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – hn apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hn) labas prakses veicināšana;

Or. es
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Grozījums Nr. 215

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Savienības finansiālā palīdzība par 
2. punktā minētajām intervencēm 
nepārsniedz 50 % no attiecīgajiem 
izdevumiem. Atlikušo izdevumu daļu sedz 
dalībvalstis.

4. Savienības finansiālā palīdzība par 
2. punktā minētajām intervencēm 
nepārsniedz 75 % no attiecīgajiem 
izdevumiem. Atlikušo izdevumu daļu sedz 
dalībvalstis.

Or. es

Pamatojums

Biškopības nozarei paredzētais budžets tiek palielināts par 70 %, tāpēc ir lietderīgi attiecīgi 
palielināt maksimālo līdzfinansējuma likmi, lai uzlabotu atbalstu šai ražošanai, kas sniedz 
būtisku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Grozījums Nr. 216

Regulas priekšlikums
49. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Visas valstu programmas, kuras 
apstiprinātas pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, reglamentē saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 līdz to paredzētajam 
pabeigšanas termiņam.

Or. es

Pamatojums

Jānodrošina atbilstoša pāreja uz jaunajām programmām.

Grozījums Nr. 217

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b)–f)
un h) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem uzlabot Savienības 
vīna ražotāju konkurētspēju, tostarp 
palīdzēt uzlabot ražošanas sistēmu 
ilgtspēju un samazināt Savienības vīna 
nozares ietekmi uz vidi;

a) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktu uzlabot ekonomisko 
ilgtspēju un Savienības vīna ražotāju 
konkurētspēju;

Or. es

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad tiek ierosināts sadalīt šo mērķi divos mērķos.

Grozījums Nr. 218

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) saskaņā ar 6. panta 1. punkta d), 
e) un f) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veicināt klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām, uzlabojot ražošanas sistēmu ilgtspēju 
un samazinot Savienības vīna nozares 
ietekmi uz vidi;

Or. es

Pamatojums

Lielākas skaidrības labad tiek ierosināts sadalīt a) mērķi divās daļās.

Grozījums Nr. 219

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) materiālas un nemateriālas 
investīcijas inovācijā, proti, inovatīvu 
vīndarības produktu un blakusproduktu, 
procesu un tehnoloģiju izstrāde, un citas 

e) materiālas un nemateriālas 
investīcijas inovācijā, proti, produktu,
inovatīvu tehnoloģisko procesu, kas 
saistīti ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
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investīcijas, kas palielina pievienoto 
vērtību kādā no piegādes ķēdes posmiem, 
tostarp zināšanu apmaiņas ceļā;

VII pielikuma II daļā minētajiem 
vīndarības produktiem vai 
blakusproduktiem, procesu un tehnoloģiju 
izstrāde, un citas investīcijas, kas palielina 
pievienoto vērtību kādā no piegādes ķēdes 
posmiem, tostarp zināšanu apmaiņas ceļā;

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzlabot teksta redakciju.

Grozījums Nr. 220

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. daļa – h punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga 
jaunu noieta tirgu apgūšanai;

iv) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga 
jaunu noieta tirgu apgūšanai un esošo tirgu 
saliedēšanai;

Or. es

Pamatojums

Bieži vien esošo tirgu saliedēšana ir pat svarīgāka par jaunu tirgu iekarošanu.

Grozījums Nr. 221

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansiālā palīdzība par 
52. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
vīnadārzu pārstrukturēšanu un 
pārveidošanu nepārsniedz 50 % no 
vīnadārzu pārstrukturēšanas un 
pārveidošanas faktiskajām izmaksām vai
75 % no vīnadārzu pārstrukturēšanas un 
pārveidošanas faktiskajām izmaksām 
mazāk attīstītajos reģionos.

Savienības finansiālā palīdzība par 
52. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
vīnadārzu pārstrukturēšanu un 
pārveidošanu nepārsniedz 75 % no 
vīnadārzu pārstrukturēšanas un 
pārveidošanas faktiskajām izmaksām.
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Or. es

Grozījums Nr. 222

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansiālo palīdzību tās 
maksimālajā apmērā, kas minēts pirmajā 
daļā, piešķir tikai mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tādā 
nozīmē, kādā tie definēti Komisijas 
Ieteikumā 2003/361/EK36; tomēr to var 
piešķirt jebkuram uzņēmumam LESD 
349. pantā minētajos tālākajos reģionos 
un Regulas (ES) Nr. 229/2013 1. panta 
2. punktā definētajās nelielajās Egejas 
jūras salās.

svītrots

_________________

36 Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo 
uzņēmumu un vidējo uzņēmumu 
definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Or. es

Grozījums Nr. 223

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz uzņēmumiem, uz kuriem 
neattiecas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma I sadaļas 2. panta 1. punkts un 
kuros ir mazāk nekā 750 darbinieku vai 
kuru apgrozījums ir mazāks par 
200 miljoniem EUR, šā panta pirmajā 
daļā noteikto maksimālo apmēru 
samazina uz pusi.

svītrots
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Or. es

Grozījums Nr. 224

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā paredzēto maksimālo 
apmēru var samazināt investīcijām, ko 
veic uzņēmumi, kas nav mikrouzņēmumi, 
mazie un vidējie uzņēmumi.

Or. es

Grozījums Nr. 225

Regulas priekšlikums
53. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansiālo palīdzību tās 
maksimālajā apmērā, kas minēts pirmajā 
daļā, piemēro tikai mikrouzņēmumiem, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tādā 
nozīmē, kādā tie definēti 
Ieteikumā 2003/361/EK; tomēr to var 
piemērot jebkuram uzņēmumam LESD 
349. pantā minētajos tālākajos reģionos 
un Regulas (ES) Nr. 229/2013 1. panta 
2. punktā definētajās nelielajās Egejas 
jūras salās.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nebūtu jāizrāda nelabvēlīga attieksme pret lielajiem uzņēmumiem inovāciju jomā, jo to rīcībā 
ir lielākie līdzekļi minētā veida pasākumiem, no kuriem gūst labumu visa nozare.

Grozījums Nr. 226

Regulas priekšlikums
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53. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz uzņēmumiem, uz kuriem 
neattiecas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma I sadaļas 2. panta 1. punkts un 
kuros ir mazāk nekā 750 darbinieku vai 
kuru apgrozījums ir mazāks par 
200 miljoniem EUR, šā panta pirmajā 
daļā noteikto maksimālo apmēru 
samazina uz pusi.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 227

Regulas priekšlikums
53. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā paredzēto maksimālo 
apmēru var samazināt investīcijām, ko 
veic uzņēmumi, kas nav mikrouzņēmumi, 
mazie un vidējie uzņēmumi.

Or. es

Grozījums Nr. 228

Regulas priekšlikums
53. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Savienības finansiālā palīdzība par 
52. panta 1. punkta g) un h) apakšpunktā 
minēto informējošo rīcību un noieta 
veicināšanu nepārsniedz 50 % no 
attiecināmajiem izdevumiem.

6. Savienības finansiālā palīdzība par 
52. panta 1. punkta g) un h) apakšpunktā 
minēto informējošo rīcību un noieta 
veicināšanu nepārsniedz 80 % no 
attiecināmajiem izdevumiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 229

Regulas priekšlikums
54. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Visas programmas, kuras 
apstiprinātas pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, reglamentē saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 līdz to paredzētajam 
pabeigšanas termiņam.

Or. es

Pamatojums

Ir jānovērš spēkā esošo programmu pārtraukšana.

Grozījums Nr. 230

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
uzlabot olīveļļas un galda olīvu kvalitāti;

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
uzlabot olīveļļas un galda olīvu kvalitāti;

Or. es

Pamatojums

Kļūdas labojums.

Grozījums Nr. 231

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
h) apakšpunktā nosaukto konkrēto mērķi 
likt lietā krīžu novēršanas un pārvaldības 
instrumentus, lai uzlabotu pretkaitēkļu 
noturību un novērstu un risinātu olīveļļas 

f) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā nosaukto konkrēto 
mērķi likt lietā krīžu novēršanas un 
pārvaldības instrumentus, lai uzlabotu 
pretkaitēkļu noturību un novērstu un 
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un galda olīvu tirgu krīzes. risinātu olīveļļas un galda olīvu tirgu 
krīzes.

Or. es

Pamatojums

Kļūdas labojums.

Grozījums Nr. 232

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 39. panta f) punktā minēto citu 
produktu nozarēs dalībvalstis cenšas 
īstenot vienu vai vairākus no šādiem 
mērķiem:

Šīs regulas 39. panta f) punktā minēto citu 
produktu nozarēs dalībvalstis cenšas 
īstenot vienu vai vairākus no šādiem 
mērķiem, lai uzsāktu darbības 
programmas vai valsts atbalsta 
programmas:

Or. es

Pamatojums

Atbalstam "citām nozarēm" nebūtu jāaprobežojas ar darbības programmām. Dalībvalstīm 
būtu jābūt iespējai izvēlēties starp minēto intervences veidu un valsts atbalsta programmām 
atkarībā no katras nozares konkrētās situācijas.

Grozījums Nr. 233

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), c) 
un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veikt pētniecisko un 
izstrādes darbu ilgtspējīgu ražošanas 
metožu jomā, tostarp par kultūru noturību 
pret kaitēkļiem, inovatīvu praksi un 
ražošanas paņēmieniem, kas palielina 
ekonomisko konkurētspēju un veicina 
tirgus attīstību;

c) saskaņā ar 6. panta 1. punkta a), c) 
un i) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem mērķiem veikt pētniecisko un 
izstrādes darbu ilgtspējīgu ražošanas 
metožu jomā, tostarp par kultūru noturību 
pret kaitēkļiem un dzīvnieku slimībām,
biodrošības uzlabošanu un antimikrobiālo
vielu samazināšanu, kā arī inovatīvu 
praksi un ražošanas paņēmieniem, kas 
palielina ekonomisko konkurētspēju un 
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veicina tirgus attīstību;

Or. es

Pamatojums

Intervences veidi ir jāpieskaņo lauksaimniecības un lopkopības nozares mērķiem un 
prioritātēm, atspoguļojot galvenos aspektus veselības, vides un sociālo mērķu iekļaušanā. 
Šajā pantā paredzētie nozariskie intervences veidi ietver lauksaimniecības nozarei tieši 
piemērojamus pasākumus, jo īpaši attiecībā uz kaitēkļu apkarošanu un nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, kurus nevar tādā pašā mērā piemērot attiecībā uz lopkopības 
nozari. Šis pants ir jāpapildina, lai labāk ņemtu vērā lopkopību.

Grozījums Nr. 234

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
noturību pret kaitēkļiem nodrošinošus un 
videi nekaitīgus audzēšanas un ražošanas 
paņēmienus un metodes, blakusproduktu 
un atkritumu izmantošanu un pārvaldīšanu 
videi nekaitīgā veidā, dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un jo īpaši ūdens, 
augsnes un citu dabas resursu aizsardzību;

d) saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt, izstrādāt vai ieviest vidi 
saudzējošas un dzīvnieku labturības 
standartiem atbilstošas ražošanas metodes, 
noturību pret kaitēkļiem un slimībām
nodrošinošus un videi nekaitīgus 
audzēšanas un ražošanas paņēmienus un 
metodes, blakusproduktu un atkritumu 
izmantošanu un pārvaldīšanu videi 
nekaitīgā veidā, dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un jo īpaši ūdens, augsnes un 
citu dabas resursu aizsardzību, emisiju 
samazināšanu un energoefektivitātes 
palielināšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 235

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) un g) saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) un 
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c) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt 40. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas noietu un izvērst tās 
tirdzniecību;

c) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
mērķiem veicināt 39. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas noietu un izvērst tās 
tirdzniecību;

Or. es

Pamatojums

Kļūdas labojums.

Grozījums Nr. 236

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) novērst plēsēju sugu uzbrukumus 
lopiem;

Or. es

Grozījums Nr. 237

Regulas priekšlikums
60. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Intervences veidi Intervences veidi darbības programmām

Or. es

Grozījums Nr. 238

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) piesārņojošo gāzu un 
siltumnīcefekta gāzu samazināšana;
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Or. es

Pamatojums

Intervences veidi ir jāpieskaņo lauksaimniecības un lopkopības nozares mērķiem un 
prioritātēm, atspoguļojot galvenos aspektus veselības, vides un sociālajā jomā. Minētā veida 
intervencēs būtu labāk jāņem vērā lopkopības nozares konkrētie apstākļi.

Grozījums Nr. 239

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) dzīvnieku veselība un labturība, vi) dzīvnieku biodrošība, veselība un 
labturība;

Or. es

Grozījums Nr. 240

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) atkritumu daudzuma samazināšana 
un labāka blakusproduktu un atkritumu 
izmantošana un pārvaldīšana,

vii) emisiju un atkritumu daudzuma 
samazināšana un labāka blakusproduktu un 
atkritumu izmantošana un pārvaldīšana,

Or. es

Grozījums Nr. 241

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – viii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) kultūru pretkaitēkļu noturības
uzlabošana,

viii) kultūru noturības pret kaitēkļiem 
un dzīvnieku slimībām uzlabošana,

Or. es
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Grozījums Nr. 242

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ixa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ixa) antimikrobiālo vielu izmantošanas 
samazināšana,

Or. es

Grozījums Nr. 243

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – xa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xa) plēsēju sugu uzbrukumu lopiem 
novēršana,

Or. es

Grozījums Nr. 244

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu;

b) konsultāciju pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, īpaši attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu, un kaitēkļu un 
dzīvnieku slimību apkarošana;

Or. es

Grozījums Nr. 245

Regulas priekšlikums
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60. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) šīs regulas 40. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas transportēšanas un 
uzglabāšanas ilgtspēju un efektivitāti 
palielinoša rīcība;

e) šīs regulas 39. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozares vai nozaru 
produkcijas transportēšanas un 
uzglabāšanas ilgtspēju un efektivitāti 
palielinoša rīcība;

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 246

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) izsekojamības un sertifikācijas 
sistēmu īstenošana, jo īpaši attiecībā uz 
galapatērētājiem pārdoto produktu 
kvalitātes uzraudzību.

h) izsekojamības un sertifikācijas 
sistēmu īstenošana, jo īpaši attiecībā uz 
galapatērētājiem pārdoto produktu 
kvalitātes uzraudzību un informāciju par 
ražošanas metodēm.

Or. es

Grozījums Nr. 247

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopfondu izveide un/vai 
papildināšana, ko veic saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas;

a) kopfondu vai citu riska pārvaldības 
fondu izveide un/vai papildināšana, ko 
veic saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 
atzītas ražotāju organizācijas;

Or. es
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Pamatojums

Ražotāju organizācijas var izveidot fondus, kuri nav kopfondi un kuriem nav nepieciešama 
pārapdrošināšana, un kuru darbības uzsākšana ir ļoti vienkārša. Ir svarīgi neizslēgt minētā 
veida alternatīvos instrumentus.

Grozījums Nr. 248

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgū laisto apjomu pārvaldības 
efektivitāti uzlabojošas investīcijas 
materiālos un nemateriālos aktīvos;

b) tirgū laisto apjomu pārvaldības 
efektivitāti uzlabojošas investīcijas 
materiālos un nemateriālos aktīvos, un 
piedāvājuma labāka pielāgošana 
pieprasījumam;

Or. es

Grozījums Nr. 249

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražotāju organizācijas vai tās biedru 
saražotās produkcijas kopīga uzglabāšana;

c) ražotāju organizācijas vai tās biedru 
saražotās produkcijas kopīga uzglabāšana, 
kā arī produktu pārstrāde, lai atvieglotu to 
uzglabāšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 250

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atbalsta pasākumi veterinārām 
darbībām;
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Or. es

Grozījums Nr. 251

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) ganāmpulka atjaunošana pēc 
piespiedu kaušanas veselības apsvērumu 
dēļ vai sakarā ar dabas katastrofu 
izraisītiem zaudējumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 252

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) neizmantošanas perioda
pagarināšana pēc krīzēm, ko izraisījušas 
dzīvnieku slimības;

Or. es

Grozījums Nr. 253

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ražas un ražošanas apdrošināšana, 
kas palīdz aizsargāt ražotāju ienākumus 
gadījumos, kad tie cieš zaudējumus sakarā 
ar dabas katastrofām, nelabvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, slimībām vai 
kaitēkļu invāziju, un vienlaikus gādāšana 
par to, lai saņēmēji veiktu vajadzīgos riska 

h) ražas un saimniecības
apdrošināšana, kas palīdz aizsargāt ražotāju 
ienākumus gadījumos, kad tie cieš 
zaudējumus sakarā ar dabas katastrofām, 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, 
slimībām vai kaitēkļu invāziju, un 
vienlaikus gādāšana par to, lai saņēmēji 
veiktu vajadzīgos riska novēršanas 
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novēršanas pasākumus. pasākumus.

Or. es

Grozījums Nr. 254

Regulas priekšlikums
60.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60.a pants

Intervenču veidi atbalsta programmām

Attiecībā uz katru 6. panta 1. punktā 
nosaukto konkrēto mērķi dalībvalstis savā 
KLP stratēģiskajā plānā izvēlas vienu vai 
vairākus no šādiem intervences veidiem 
39. panta f) punktā minētajās nozarēs:

a) investīcijas iekārtās, materiālos un 
nemateriālos aktīvos; pētniecība un 
eksperimentālā ražošana, kā arī citas 
darbības, kas vērstas uz tādiem pašiem 
mērķiem, kas paredzēti 60. panta 
1. punkta a) apakšpunktā;

b) tehniskā palīdzība 
lauksaimniekiem, jo īpaši attiecībā uz 
dzīvnieku un augu veselību, klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām;

c) augu kaitēkļu un dzīvnieku 
slimību novēršanas un apkarošanas 
rīcība;

d) tirgus uzraudzības rīcība un 
informācija par ražošanu un ražošanas 
metodēm;

e) uz ražošanas plānošanu un 
piedāvājuma pielāgošanu pieprasījumam 
vērsta rīcība;

f) produkta kvalitāti paaugstinoša 
rīcība, tostarp valstu un Savienības 
kvalitātes shēmu piemērošana;

g) izsekojamības un sertifikācijas 
sistēmu īstenošana, jo īpaši attiecībā uz 
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dzīvnieku un augu veselību, dzīvnieku 
labturību un vides aizsardzības aspektiem;

h) bioloģisko ražošanu veicinoša 
rīcība;

i) lauku saimniecību ilgtspēju un 
ražošanas efektivitāti palielinoša rīcība, 
tostarp vides aizsardzības un dzīvnieku 
labturības prasībām atbilstošu ražošanas 
metožu ieviešana;

j) antimikrobiālo vielu izmantošanu 
ražošanā samazinoša rīcība;

k) investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, kas nodrošina 
saražotās un tirgū laistās produkcijas 
efektīvāku pārvaldību;

l) ar kopfondu izveidi saistītās 
administratīvās izmaksas sedzoša pagaidu 
palīdzība, kuras apmērs ar laiku 
samazinās;

m) ražas un ražošanas apdrošināšana 
pret negūtajiem ienākumiem, ko radījuši 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un 
dzīvnieku un fitosanitārās slimības;

n) plēsēju sugu uzbrukumu 
ganāmpulkiem novēršanas un 
mazināšanas pasākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 255

Regulas priekšlikums
61. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas Darbības programmu un valsts atbalsta 
programmu vispārējie nosacījumi

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāpiedāvā iespēja īstenot valsts atbalsta programmas kā alternatīva darbības 
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programmām, atkarībā no katras nozares konkrētajiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 256

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mērķus un intervences, ko 
dalībvalstis noteikušas savos KLP 
stratēģiskajos plānos, katrā attiecīgajā 
nozarē īsteno ar apstiprinātu darbības 
programmu palīdzību un saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem; minēto programmu 
izstrādātājas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 atzītas ražotāju 
organizācijas un/vai ražotāju organizāciju 
apvienības.

1. Mērķus un intervences, ko 
dalībvalstis noteikušas savos KLP 
stratēģiskajos plānos, katrā attiecīgajā 
nozarē īsteno ar apstiprinātu darbības 
programmu palīdzību un saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem; minēto programmu 
izstrādātājas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1308/2013 vai valsts atbalsta 
programmām atzītas ražotāju organizācijas 
un/vai ražotāju organizāciju apvienības.

Or. es

Grozījums Nr. 257

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 39. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozaru darbības 
programmas aptver vismaz trīs, bet ne 
vairāk kā septiņus gadus ilgu laikposmu.

2. Šīs regulas 39. panta f) punktā 
minēto citu produktu nozaru darbības 
programmas un valsts atbalsta 
programmas aptver vismaz trīs, bet ne 
vairāk kā septiņus gadus ilgu laikposmu.

Or. es

Grozījums Nr. 258

Regulas priekšlikums
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darbības programmās iekļauj 3. Darbības programmās un valsts 



PR\1167489LV.docx 125/225 PE627.760v02-00

LV

intervences, kas atlasītas no dalībvalstu 
KLP stratēģiskajos plānos paredzētajām 
intervencēm.

atbalsta programmās iekļauj intervences, 
kas atlasītas no dalībvalstu KLP 
stratēģiskajos plānos paredzētajām 
intervencēm.

Or. es

Grozījums Nr. 259

Regulas priekšlikums
62. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības fondi Ražotāju organizāciju un to apvienību 
darbības fondi

Or. es

Grozījums Nr. 260

Regulas priekšlikums
63. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finansiālā palīdzība Savienības finansiālā palīdzība darbības 
programmām un valsts atbalsta 
programmām

Or. es

Grozījums Nr. 261

Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālās palīdzības 
apjoms ir tikpat liels kā 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās finansiālās 
iemaksas, kuras ir faktiski izdarītas, un 

1. Savienības finansiālās palīdzības 
apjoms darbības programmām ir tikpat 
liels kā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās finansiālās iemaksas, kuras ir 



PE627.760v02-00 126/225 PR\1167489LV.docx

LV

nepārsniedz 50 % no faktiskajiem 
izdevumiem.

faktiski izdarītas, un nepārsniedz 50 % no 
faktiskajiem izdevumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 262

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības finansiālā palīdzība 
nepārsniedz 5 % no katras ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības tirgū laistās produkcijas 
vērtības.

2. Pirmajā punktā norādītā
Savienības finansiālā palīdzība nepārsniedz 
5 % no katras ražotāju organizācijas vai 
ražotāju organizāciju apvienības tirgū 
laistās produkcijas vērtības.

Or. es

Grozījums Nr. 263

Regulas priekšlikums
63. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienības finansiālā palīdzība 
atbalsta programmām ir 50 % no 
izdevumiem. Dalībvalstis finansē atlikušos 
50 %.

Or. es

Grozījums Nr. 264

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) gados jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 

e) gados jaunu lauksaimnieku, jauno 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
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uzsākšana; darījumdarbības uzsākšana;

Or. es

Grozījums Nr. 265

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) tematiskas apakšprogrammas 
lauku sieviešu atbalstam;

Or. es

Pamatojums

Jāatjauno lauku sievietēm paredzētas tematiskas apakšprogrammas uzsākšanas iespēja, taču 
ar lielāku līdzfinansējuma līmeni, lai veicinātu mērķa sasniegšanu attiecībā uz viņu iesaistes 
lauku apvidu ekonomikā uzlabošanu.

Grozījums Nr. 266

Regulas priekšlikums
64. pants – 1. daļa – hb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) atbalsts plēsēju sugu uzbrukumu 
radītā kaitējuma novēršanai un 
mazināšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 267

Regulas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkarībā no tā, kādas ir īpašās 
vajadzības valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā, ar šā veida intervencēm saistīto 
atbalstu dalībvalstis var darīt pieejamu visā 

3. Atkarībā no tā, kādas ir īpašās 
vajadzības valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā, ar šā veida intervencēm saistīto 
atbalstu dalībvalstis dara pieejamu visā to 
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to teritorijā. teritorijā.

Or. es

Pamatojums

Pašlaik agrovides pasākumi ir obligāti visā dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr. 268

Regulas priekšlikums
65. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Maksājumus dalībvalstis piešķir 
tikai tiem lauksaimniekiem un citiem 
saņēmējiem, kuri brīvprātīgi uzņemas 
pildīt pārvaldības saistības, kas tiek 
uzskatītas par labvēlīgām 6. panta 
1. punktā nosaukto konkrēto mērķu 
sasniegšanai.

4. Maksājumus dalībvalstis piešķir 
tikai tiem lauksaimniekiem, 
lauksaimnieku grupām un citiem zemes 
apsaimniekotājiem, kuri brīvprātīgi 
uzņemas pildīt pārvaldības saistības, kas 
tiek uzskatītas par labvēlīgām 6. panta 
1. punktā nosaukto konkrēto atbilstošo
mērķu sasniegšanai.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem skaidri jānošķir šī maksājuma saņēmēji.

Grozījums Nr. 269

Regulas priekšlikums
65. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pildīt saistības, par kurām netiek 
piešķirti maksājumi saskaņā ar 28. pantu.

d) pildīt saistības vai papildsaistības, 
par kurām netiek piešķirti maksājumi 
saskaņā ar 28. pantu.

Or. es

Pamatojums

Regulas 28. pantā paredzētajiem ekoshēmas pasākumiem un šajā pantā minētajiem agrovides 
un klimatiskajiem pasākumiem var būt līdzīgs raksturs, taču atšķirīgs vērienīgums. Ir 
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jāpaskaidro, ka minētie pasākumi var būt papildinoši.

Grozījums Nr. 270

Regulas priekšlikums
65. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis saņēmējiem kompensē 
minēto saistību pildīšanas rezultātā radušās 
izmaksas un negūtos ienākumus. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījuma izmaksas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis atbalstu var piešķirt 
kā vienotas likmes maksājumu vai kā 
vienreizēju maksājumu par vienību. 
Maksājumus piešķir reizi gadā.

6. Dalībvalstis saņēmējiem pilnībā vai 
daļēji vai izmantojot stimulu kompensē 
minēto saistību pildīšanas rezultātā radušās 
izmaksas un negūtos ienākumus. 
Vajadzības gadījumā tās var segt arī 
darījuma izmaksas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos dalībvalstis atbalstu var piešķirt 
kā vienotas likmes maksājumu vai kā 
vienreizēju maksājumu par vienību. 
Maksājumus piešķir reizi gadā.

Or. es

Grozījums Nr. 271

Regulas priekšlikums
65. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis var diferencēt 
maksājumus, ņemot vērā to, cik nopietni 
ir lauksaimniecisko darbību ietekmējošie 
pastāvīgie ierobežojumi, ko radījusi 
saistību pildīšana, un atkarībā no 
dažādām saimniecības sistēmām.

Or. es

Grozījums Nr. 272

Regulas priekšlikums
65. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
par apņemšanos pāriet uz Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu un par meža 
vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.

9. Ja ar šā veida intervencēm atbalstu 
piešķir par agrovides un klimata saistībām, 
tostarp par apņemšanos pāriet uz Regulā 
(EK) Nr. 834/2007 noteiktu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi un metodēm vai 
turpināt to izmantošanu un par meža 
vidiskajiem un klimatiskajiem 
pakalpojumiem, atbalsta summu 
dalībvalstis nosaka par hektāru.

Or. es

Grozījums Nr. 273

Regulas priekšlikums
65. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Pienācīgi pamatotos gadījumos, ja 
intervences ir vērstas uz bioloģiskās 
ražošanas vidisko un klimatisko saistību 
pildīšanu un ģenētisko resursu 
uzlabošanu lopkopībā, atbalsta summu 
var piešķirt par saimniecību.

Or. es

Pamatojums

Jāņem vērā to lopkopju konkrētā situācija, kuriem nepieder zeme.

Grozījums Nr. 274

Regulas priekšlikums
65. pants – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b Maksājumus, kas saskaņā ar šo 
pantu paredzēti bioloģiskās
lauksaimniecības atbalstam, piešķir 
īsteniem lauksaimniekiem, kas noteikti 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu.
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Or. es

Pamatojums

Tiek piemērots tas pats nosacījums, kas spēkā esošajos tiesību aktos attiecas uz "aktīvajiem" 
lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 275

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis var piešķirt dabisku un citu 
platībatkarīgu ierobežojumu maksājumus, 
un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos konkrētos atbilstošos
mērķus, dalībvalstis var piešķirt dabisku un 
citu platībatkarīgu ierobežojumu 
maksājumus, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 276

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis var piešķirt maksājumus par 
platībatkarīgiem traucēkļiem, kuri ir 
Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK vai
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanas 
rezultāts, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. panta 
1. punktā nosauktos attiecīgos konkrētos 
mērķus, dalībvalstis var piešķirt 
maksājumus par platībatkarīgiem 
traucēkļiem, kuri ir Direktīvu 92/43/EEK,
2009/147/EK un Direktīvas 2000/60/EK 
īstenošanas rezultāts, un to dara saskaņā ar 
šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 277
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Regulas priekšlikums
67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šos maksājumus var piešķirt 
lauksaimniekiem, meža tiesiskajiem 
valdītājiem un citiem zemes 
apsaimniekotājiem attiecībā uz platībām, 
kurās ir 1. punktā minētie platībatkarīgie 
traucēkļi.

2. Šos maksājumus var piešķirt 
lauksaimniekiem, lauksaimnieku grupām, 
meža īpašniekiem un meža īpašnieku 
grupām. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
tos var piešķirt arī citiem zemes 
apsaimniekotājiem.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāta spēkā esošo tiesību aktu piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 278

Regulas priekšlikums
67. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 2000/60/EK) samērīgi 
ar traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības, izņemot 
III pielikumā minēto SMR2, un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

b) (attiecībā uz ierobežojumiem, kuri 
izriet no Direktīvas 2000/60/EK) samērīgi 
ar traucēkļiem, kas ir to prasību rezultāts, 
kuras pārsniedz attiecīgās tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības prasības, izņemot 
III pielikumā minēto SMR1, un laba 
lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa 
standartus, kas noteikti saskaņā ar šīs 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, un to 
nosacījumu rezultāts, kuri liek 
lauksaimniecības platību uzturēt noteiktā 
stāvoklī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 279

Regulas priekšlikums
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68. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izveido to investīciju un 
izdevumu kategoriju sarakstu, kuras ir 
neattiecināmas; sarakstā iekļauj vismaz 
šādus elementus:

Tās investīcijas un izdevumu kategorijas, 
kuras ir neattiecināmas:

Or. es

Grozījums Nr. 280

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zemesgabalu iegāde, izņemot 
zemes pirkšanu vides saglabāšanas 
vajadzībām vai zemes pirkšanu, ko gados 
jauni lauksaimnieki veic ar finanšu 
instrumentu starpniecību;

c) zemesgabalu iegāde, izņemot 
zemes pirkšanu vides saglabāšanas 
vajadzībām vai zemes pirkšanu, ko gados 
jauni lauksaimnieki veic ar finanšu 
instrumentu starpniecību, vai 
lauksaimniecības zemes iegāde agrovides 
projektu ietvaros, kas saistīti ar vietējās 
attīstības stratēģiju;

Or. es

Grozījums Nr. 281

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvnieku iegāde, viengadīgu augu 
iegāde un stādīšana, kas nav saistīta ar 
lauksaimnieciskā vai mežsaimnieciskā 
potenciāla atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām un katastrofāliem notikumiem;

d) dzīvnieku iegāde, viengadīgu augu 
iegāde un stādīšana, kas nav saistīta ar 
lauksaimnieciskā vai mežsaimnieciskā 
potenciāla atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām un katastrofāliem notikumiem
un ar plēsēju sugu uzbrukumos cietuša 
ganāmpulka atjaunošanu

Or. es
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Grozījums Nr. 282

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas apūdeņošanā, kas nav 
saistītas ar laba ūdensobjektu stāvokļa 
sasniegšanu atbilstīgi Direktīvas 
2000/60/EK 4. panta 1. punktam, tostarp 
apūdeņošanas paplašināšana, kas ietekmē 
ūdensobjektus, kuru stāvoklis attiecīgajā 
upes baseina apsaimniekošanas plānā 
noteikts par mazāk nekā labu;

f) investīcijas apūdeņošanā un 
drenāžā, kas nav saistītas ar laba 
ūdensobjektu stāvokļa sasniegšanu 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
1. punktam, tostarp apūdeņošanas 
paplašināšana, kas ietekmē ūdensobjektus, 
kuru stāvoklis attiecīgajā upes baseina 
apsaimniekošanas plānā noteikts par mazāk 
nekā labu, izņemot gadījumus, ja minētās 
investīcijas veicina efektīvu ūdens 
taupīšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 283

Regulas priekšlikums
68. pants – 3. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīcijas lielās infrastruktūrās, 
kas nav daļa no vietējās attīstības 
stratēģijas;

g) investīcijas lielās infrastruktūrās, 
kas nav daļa no vietējās attīstības 
stratēģijas, izņemot tās investīcijas, kas ir 
tieši saistītas ar lauksaimniecības nozari 
un ir kopējās interesēs;

Or. es

Grozījums Nr. 284

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
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nepārsniedz 75 % no attiecināmajām 
izmaksām.

nepārsniedz 55 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāts pašreizējā līdzfinansējuma maksimālais līmenis.

Grozījums Nr. 285

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītā apmežošana un neienesīgās
investīcijas;

a) ar 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītā apmežošana, agromežsaimniecības 
sistēmu atjaunošana un investīcijas;

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā agromežsaimniecības sistēmu raksturīgās īpašības, tām atrodoties starp 
lauksaimniecību un mežsaimniecību, tās ir skaidri jāpiemin.

Grozījums Nr. 286

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas lauksaimnieciskā vai 
mežsaimnieciskā potenciāla atjaunošanā 
pēc dabas katastrofām un katastrofāliem 
notikumiem un investīcijas piemērotā 
preventīvā rīcībā saistībā ar meža un lauku 
vidi.

c) investīcijas lauksaimnieciskā vai 
mežsaimnieciskā potenciāla atjaunošanā 
pēc ugunsgrēkiem un citiem 
katastrofāliem notikumiem vai dabas 
katastrofām, tostarp kaitēkļiem un 
slimībām, un investīcijas piemērotā 
preventīvā rīcībā saistībā ar meža un lauku 
vidi.

Or. es
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Grozījums Nr. 287

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) investīcijas ganāmpulka 
aizsardzībai pret plēsēju sugu 
uzbrukumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 288

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) gados jaunu lauksaimnieku 
veiktās investīcijas;

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu paaudžu maiņu, jāuzlabo atbalsts gados jaunu lauksaimnieku veiktām 
investīcijām.

Grozījums Nr. 289

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) investīcijas lauksaimniecībā, kas 
veiktas apvidos, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi;

Or. es
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Pamatojums

Ir būtiski svarīgi saglabāt šajos apvidos lauksaimniecisku darbību, ņemot vērā tās nozīmīgo 
ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Grozījums Nr. 290

Regulas priekšlikums
68. pants – 4. punkts – 2. daļa – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) projekti, kas saistīti ar vietējās 
attīstības stratēģiju un lauksaimniecību;

Or. es

Grozījums Nr. 291

Regulas priekšlikums
68. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ar investīcijām saistīta atbalsta 
saņēmēji no kompetentajām maksājumu 
aģentūrām var pieprasīt avansa 
maksājumu ne vairāk kā 50 % apmērā no 
valsts atbalsta, kas saistīts ar investīcijām, 
ja šāda iespēja ir paredzēta stratēģiskajā 
plānā.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāti spēkā esošie noteikumi.

Grozījums Nr. 292

Regulas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gados jaunu lauksaimnieku un lauku Gados jaunu lauksaimnieku, jauno 
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jaunuzņēmumu darījumdarbības uzsākšana lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšana

Or. es

Pamatojums

Jaunajiem lauksaimniecības nozares lauksaimniekiem ir būtiska nozīme lauku apvidu 
atjaunošanā.

Grozījums Nr. 293

Regulas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
var piešķirt maksājumus par gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšanu, un to dara 
saskaņā ar šā panta nosacījumiem un tā, kā 
dalībvalstis sīkāk precizējušas savā KLP 
stratēģiskajā plānā.

1. Lai palīdzētu sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
var piešķirt maksājumus par gados jaunu 
lauksaimnieku, jaunu lauksaimnieku un 
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšanu, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 294

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) jauniem lauksaimniekiem uzsākt 
darījumdarbību;

Or. es

Grozījums Nr. 295

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jaunuzņēmumiem uzsākt vietējā 
attīstības stratēģijā ietilpstošu 
nelauksaimniecisku darījumdarbību lauku 
apvidos.

c) lauksaimniekiem, kuri dažādo 
savu darbību, kā arī mikrouzņēmumiem 
un maziem uzņēmumiem un fiziskām 
personām, kuras atrodas lauku apvidos,
uzsākt vietējā attīstības stratēģijā 
ietilpstošu nelauksaimniecisku 
darījumdarbību lauku apvidos.

Or. es

Grozījums Nr. 296

Regulas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) maziem lauksaimniekiem, kuri 
iekļauti 25. pantā paredzētajā shēmā, 
nodot savu saimniecību pastāvīgā 
lietošanā citam lauksaimniekam;

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāti spēkā esošie noteikumi.

Grozījums Nr. 297

Regulas priekšlikums
69. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izstrādāt īpašus 
noteikumus tiem gados jauniem 
lauksaimniekiem, kuri iesaistās ražotāju 
organizācijās vai kooperatīvās struktūrās, 
lai nezaudētu atbalstu darījumdarbības 
uzsākšanai. Minētajos noteikumos ir 
jāievēro proporcionalitātes princips un 
jāreglamentē gados jaunu lauksaimnieku 
dalība ražotāju organizācijā vai 
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kooperatīvā struktūrā.

Or. es

Pamatojums

Jāņem vērā kooperatīvu struktūru un ražotāju organizāciju specifika, lai varētu atbilstoši 
risināt problēmas, kas radušās pašreizējā plānošanas periodā, kura laikā gados jaunu 
lauksaimnieku iesaiste netika veicināta, jo tiem nebija faktiskas kontroles pār saimniecību.

Grozījums Nr. 298

Regulas priekšlikums
69. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šajā pantā paredzēto atbalstu var 
izmaksāt vairākās daļās.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāti spēkā esošie noteikumi.

Grozījums Nr. 299

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta tādu riska pārvaldības instrumentu 
izmantošanu, kuri īsteniem 
lauksaimniekiem palīdz pārvaldīt ar 
konkrēto lauksaimniecisko darbību 
saistītos ražošanas un ienākumu riskus, kas 
ir ārpus lauksaimnieka kontroles, un kuri 
palīdz sasniegt 6. pantā nosauktos 
konkrētos mērķus.

2. Ar šā veida intervenci dalībvalstis 
atbalsta tādu riska pārvaldības instrumentu 
izmantošanu, kuri īsteniem 
lauksaimniekiem palīdz pārvaldīt ar 
konkrēto lauksaimniecisko darbību 
saistītos ražošanas un ienākumu riskus, kas 
ir ārpus lauksaimnieka kontroles, un kuri 
palīdz sasniegt 6. pantā nosauktos 
konkrētos atbilstošos mērķus. Minētos 
instrumentus var veidot kā vairāku risku 
pārvaldības sistēmas.

Or. es
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Grozījums Nr. 300

Regulas priekšlikums
70. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finansiālas iemaksas kopfondos, 
tostarp lai segtu administratīvās izmaksas 
par to izveidošanu.

b) finansiālas iemaksas kopfondos, 
tostarp lai segtu administratīvās izmaksas 
par to izveidošanu, vai apvienību un 
ražotāju organizāciju gadījumā — cita 
veida fondos, kuru mērķis ir to biedru 
risku pārvaldība.

Or. es

Pamatojums

Pastāv cita veida fondi, kuriem nav nepieciešama pārapdrošināšana un kuru darbību ražotāju 
organizācijām un apvienībām ir vieglāk uzsākt nekā kopfondu darbību.

Grozījums Nr. 301

Regulas priekšlikums
70. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopfondu izveides un pārvaldīšanas 
noteikumi.

c) kopfondu un citu apvienību un 
ražotāju organizāciju risku pārvaldības 
fondu izveides un pārvaldīšanas noteikumi.

Or. es

Grozījums Nr. 302

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
sadarbību, kuras gaitā sagatavo un īsteno 
darbības grupu projektus, ko paredz 
114. pantā minētā Eiropas inovācijas 

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
sadarbību, kuras gaitā sagatavo un īsteno 
darbības grupu projektus, ko paredz 
114. pantā minētā Eiropas inovācijas 
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partnerība “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja” un LEADER, kas Regulas (ES) 
[CPR] 25. pantā saukta par sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību, un lai veicinātu 
dalību kvalitātes shēmās, ražotāju 
organizācijās vai ražotāju grupās vai 
veicinātu citas sadarbības formas; atbalstu 
piešķir saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

partnerība "Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja", LEADER sadarbības projekti, 
ko īsteno vietējās rīcības grupas, un lai 
veicinātu dalību kvalitātes shēmās, ražotāju 
organizācijās vai ražotāju grupās vai 
veicinātu citas sadarbības formas; atbalstu 
piešķir saskaņā ar šā panta nosacījumiem 
un tā, kā dalībvalstis sīkāk precizējušas 
savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. es

Pamatojums

Vietējās rīcības grupu īstenotie sadarbības projekti ir jāiekļauj sadarbības intervencēs.

Grozījums Nr. 303

Regulas priekšlikums
71. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja atbalstu izmaksā kā kopēju 
summu, dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
ievēroti Savienības noteikumi un prasības 
par līdzīga veida rīcību, kuru aptver cita 
veida intervences. Šo punktu nepiemēro 
attiecībā uz LEADER, kas Regulas (ES) 
[CPR] 25. pantā saukta par sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību.

5. Ja atbalstu izmaksā kā kopēju 
summu, dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
ievēroti Savienības noteikumi un prasības 
par līdzīga veida rīcību, kuru aptver cita 
veida intervences. Šo punktu nepiemēro 
attiecībā uz LEADER.

Or. es

Grozījums Nr. 304

Regulas priekšlikums
71. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Vietējās rīcības grupas var 
pieprasīt avansa maksājumu no 
kompetentās maksājumu aģentūras, ja 
šāda iespēja paredzēta stratēģiskajā plānā. 
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Avansa apjoms nepārsniedz 50 % no 
valsts atbalsta, kas saistīts ar kārtējām 
izmaksām un aktivizēšanas izmaksām.

Or. es

Pamatojums

Spēkā esošo noteikumu saglabāšana.

Grozījums Nr. 305

Regulas priekšlikums
72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
lauksaimniecisku, mežsaimniecisku un 
lauku darījumdarbības zināšanu apmaiņu 
un informēšanu, un to dara saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis 
sīkāk precizējušas savā KLP stratēģiskajā 
plānā.

1. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu par 
lauksaimniecisku, mežsaimniecisku, vides 
un klimata aizsardzības un lauku 
darījumdarbības zināšanu apmaiņu un 
informēšanu, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

Or. es

Grozījums Nr. 306

Regulas priekšlikums
72. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
nepārsniedz 75 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Atbalsta maksimālā likme ir 100 % no 
attiecināmajām izmaksām.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā būtisko nozīmi, kāda ir minētā veida intervencei, kas dalībvalstīm ir obligāta,
atbalsta likmei jābūt 100 %.
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Grozījums Nr. 307

Regulas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, tālākajos 
reģionos un citos pienācīgi pamatotos 
gadījumos, lai sasniegtu 6. punktā 
nosauktos konkrētos mērķus, dalībvalstis 
drīkst piemērot lielāku atbalsta likmi vai
lielāku summu, nekā noteikts minētajā 
punktā.

4. Atkāpjoties no 3. punkta otrās 
daļas, tālākajos reģionos un citos pienācīgi 
pamatotos gadījumos, lai sasniegtu 
6. punktā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis drīkst piemērot lielāku summu, 
nekā noteikts minētajā daļā.

Or. es

Pamatojums

Saskaņots ar pirmās daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 308

Regulas priekšlikums
72. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šajā pantā paredzētais atbalsts 
neattiecas uz sagatavošanas vai mācību 
kursiem, kas ir daļa no standarta 
izglītības programmas vai sistēmas vidējās 
vai augstākās izglītības līmenī.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāti spēkā esošie noteikumi.

Grozījums Nr. 309

Regulas priekšlikums
72. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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6.b Struktūrām, kas piedāvā zināšanu 
pārneses un informācijas pakalpojumus, 
ir šā uzdevuma veikšanai piemērotas 
spējas personāla kvalifikācijas un 
apmācības ziņā.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāti spēkā esošie noteikumi.

Grozījums Nr. 310

Regulas priekšlikums
72.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72.a pants

Lauku sieviešu atbalsta pasākumi

Dalībvalstis stratēģiskajos plānos var 
izstrādāt tematisku apakšprogrammu 
lauku sieviešu atbalstam. Minētajai 
apakšprogrammai jāatbilst 6. panta 
1. punktā minētajiem mērķiem.

Or. es

Grozījums Nr. 311

Regulas priekšlikums
72.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72.b pants

Atbalsts plēsēju sugu uzbrukumu radītā 
kaitējuma novēršanai un mazināšanai

1. Dalībvalstis var, ievērojot šajā 
pantā noteiktos nosacījumus, atbalstīt 
pasākumu ieviešanu lopkopības 
saimniecību aizsardzībai pret plēsēju sugu 
uzbrukumiem un kompensēt ražotājiem 
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minēto uzbrukumu radītos zaudējumus.

2. Dalībvalstis nodrošina to papildu 
izmaksu un negūto ienākumu pilnīgu vai 
daļēju kompensāciju, ko radījuši 
preventīvi pasākumi vai ganāmpulku 
ciestie zaudējumi, ko radījuši minētie 
uzbrukumi.

3. Dalībvalstis nosaka kaitējuma 
veidus, kā arī preventīvus pasākumus, uz 
kuriem attiecas 2. punktā paredzētā 
kompensācija.

Or. es

Pamatojums

Dzīvotņu direktīvas ietekmē aizsargāto plēsēju sugu klātbūtne Eiropas Savienībā ir 
ievērojami palielinājusies un līdz ar to arī uzbrukumi ganāmpulkiem, kas apdraud daudzu 
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju. Šā problēmjautājuma risināšanai ir lietderīgi ieviest 
īpašu intervenci lauku attīstībai paredzētajā nodaļā.

Grozījums Nr. 312

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KLP stratēģiskā plāna vadošā iestāde vai 
cita izraudzīta starpniekstruktūra pēc 
apspriešanās ar 111. pantā minēto 
uzraudzības komiteju nosaka intervenču 
atlases kritērijus attiecībā uz šādu veidu 
intervencēm: investīcijas, gados jaunu 
lauksaimnieku un lauku jaunuzņēmumu 
darījumdarbības uzsākšana, sadarbība un 
zināšanu apmaiņa un informēšana. Atlases 
kritēriju mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret pieteikuma iesniedzējiem, 
finanšu resursu labāku izmantošanu un 
atbalsta orientēšanu uz intervences mērķi.

KLP stratēģiskā plāna vadošā iestāde vai 
cita izraudzīta starpniekstruktūra pēc 
apspriešanās ar 111. pantā minēto 
uzraudzības komiteju nosaka intervenču 
atlases kritērijus attiecībā uz šādu veidu 
intervencēm: investīcijas, gados jaunu 
lauksaimnieku un jauno lauksaimnieku,
lauku jaunuzņēmumu darījumdarbības 
uzsākšana, sadarbība un zināšanu apmaiņa 
un informēšana, un mērķtiecīgi pasākumi 
lauku sieviešu atbalstam. Atlases kritēriju 
mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi 
pret pieteikuma iesniedzējiem, finanšu 
resursu labāku izmantošanu un atbalsta 
orientēšanu uz intervences mērķi. 
Saņēmēju atlase notiks, pamatojoties uz 
priekšlikumu konkursu, piemērojot 
efektīvus ekonomiskos, sociālos un 
vidiskos kritērijus.
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Or. es

Grozījums Nr. 313

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma un pienācīgi pamatotos
gadījumos, kad nav iespējams noteikt 
atlases kritērijus attiecīgo darbību veida 
dēļ, vadošā iestāde var noteikt citu atlases 
metodi, kas tiks aprakstīta stratēģiskajā 
plānā pēc apspriešanās ar uzraudzības 
komiteju.

Or. es

Grozījums Nr. 314

Regulas priekšlikums
74. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta vajadzībām 
maksājumus galasaņēmējiem var piešķirt 
tikai apgrozāmajam kapitālam to 
lauksaimnieku gadījumā, kuru darbību 
ietekmējuši nopietni klimatiskie apstākļi 
un/vai tirgus krīzes.

Or. es

Grozījums Nr. 315

Regulas priekšlikums
75. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja [InvestEU regulas] [9]. pantā minētais 
iemaksu nolīgums par 1. punktā minēto 

Ja [InvestEU regulas] [9]. pantā minētais 
iemaksu nolīgums par 1. punktā minēto 
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summu nav noslēgts līdz 2021. gada 
31. decembrim, dalībvalsts, lai varētu 
izmantot atbilstošo summu, iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna grozīšanas prasījumu 
saskaņā ar 107. pantu.

summu nav noslēgts līdz 2023. gada 
31. decembrim, dalībvalsts, lai varētu 
izmantot atbilstošo summu, iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna grozīšanas prasījumu 
saskaņā ar 107. pantu. Uz šīm izmaiņām
neattiecas 107. panta 7. punkta 
noteikumi.

Or. es

Grozījums Nr. 316

Regulas priekšlikums
78. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikā, kas nepārsniedz divus mēnešus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā, Eiropas 
Komisija pieņem deleģēto aktu, lai 
noteiktu maksājumu augstāko robežu 
saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Šādas robežas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pēc iespējas saskaņotāku lauku attīstības 
intervenču piemērošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 317

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevumi uz ELGF un ELFLA 
iemaksām attiecināmi kļūst no nākamā 
gada 1. janvāra pēc tam, kad Komisija ir 
apstiprinājusi KLP stratēģisko plānu.

1. Izdevumi uz ELGF un ELFLA 
iemaksām attiecināmi kļūst pēc tam, kad 
Komisija ir apstiprinājusi KLP stratēģisko 
plānu.

Or. es
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Grozījums Nr. 318

Regulas priekšlikums
80. pants – 2. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi, kuri par attiecināmiem kļūst 
KLP stratēģiskā plāna grozīšanas rezultātā, 
uz ELFLA iemaksām attiecināmi ir no 
dienas, kurā grozīšanas prasījums iesniegts 
Komisijai.

Izdevumi, kuri par attiecināmiem kļūst 
KLP stratēģiskā plāna grozīšanas rezultātā, 
uz ELFLA un ELGF iemaksām 
attiecināmi ir no dienas, kurā grozīšanas 
prasījums iesniegts Komisijai.

Or. es

Pamatojums

Ir jāiekļauj arī ELGF. Maksājumi nav spēkā, kamēr nav veikti grozījumi.

Grozījums Nr. 319

Regulas priekšlikums
80. pants – 2. punkts – 2.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 73. panta 5. punkta un no šā 
punkta pirmās daļas, ārkārtas pasākumu 
gadījumā, kurus iedarbina dabas 
katastrofas, katastrofāli notikumi vai 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai arī tas, 
ka ir būtiski un pēkšņi mainījušies 
dalībvalsts vai reģiona sociālekonomiskie 
apstākļi, KLP stratēģiskajā plānā var 
paredzēt, ka ELFLA finansēto un ar plāna 
grozījumiem saistīto izdevumu 
attiecināmība var sākt darboties no 
notikuma dienas.

Atkāpjoties no 73. panta 5. punkta un no šā 
punkta pirmās daļas, ārkārtas pasākumu 
gadījumā, kurus iedarbina dabas 
katastrofas, katastrofāli notikumi, tostarp 
ugunsgrēki un plūdi, vai nelabvēlīgi 
klimatiskie apstākļi, nopietnas tirgus 
krīzes vai arī tas, ka ir būtiski un pēkšņi 
mainījušies dalībvalsts vai reģiona 
sociālekonomiskie apstākļi, KLP 
stratēģiskajā plānā var paredzēt, ka ELFLA 
finansēto un ar plāna grozījumiem saistīto 
izdevumu attiecināmība var sākt darboties 
no notikuma dienas.

Or. es

Grozījums Nr. 320

Regulas priekšlikums
80. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izdevumi uz ELFLA iemaksām 
attiecināmi ir tad, ja tie radušies 
saņēmējam un samaksāti līdz [2029]. gada 
31. decembrim. Turklāt, lai izdevumi būtu 
attiecināmi uz ELFLA iemaksām, 
maksājumu aģentūrai attiecīgo atbalstu 
jābūt faktiski izmaksājušai līdz [2029]. 
gada 31. decembrim.

3. Izdevumi uz ELFLA iemaksām 
attiecināmi ir tad, ja tie radušies 
saņēmējam un samaksāti līdz [2030]. gada 
31. decembrim. Turklāt, lai izdevumi būtu 
attiecināmi uz ELFLA iemaksām, 
maksājumu aģentūrai attiecīgo atbalstu 
jābūt faktiski izmaksājušai līdz [2030]. 
gada 31. decembrim.

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā pašreizējā plānošanas perioda n+3 noteikums, jo pārklāšanās laikposms starp 
pašreizējo un nākamo plānošanas periodu ilgs vairākus gadus.

Grozījums Nr. 321

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulas (ES) [HzR] 15. pantu, 
maksimālā summa, kuru dalībvalstī 
kalendārajā gadā drīkst piešķirt saskaņā ar 
šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
2. apakšiedaļu un pirms tiek piemērots šīs 
regulas 15. pants, nepārsniedz VI 
pielikumā noteikto minētās dalībvalsts 
finanšu piešķīrumu.

Neskarot Regulas (ES) [HzR] 15. pantu, 
maksimālā summa, kuru dalībvalstī 
kalendārajā gadā drīkst piešķirt saskaņā ar 
šīs regulas III sadaļas II nodaļas 3. iedaļas 
2. apakšiedaļu un pirms tiek piemērots šīs 
regulas 15. pants, nepārsniedz VI 
pielikumā noteikto minētās dalībvalsts 
finanšu piešķīrumu.

Or. es

Grozījums Nr. 322

Regulas priekšlikums
81. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts gada maksimālo apjomu 
attiecībā uz ilgtspēju sekmējošo ienākumu 
pamatatbalstu, ko atskaita no 
VII pielikumā noteiktā valsts gada 



PR\1167489LV.docx 151/225 PE627.760v02-00

LV

maksimālā apjoma, var palielināt ne 
vairāk kā par 3 %, ja dalībvalstis tā 
nolemj un nosaka savos stratēģiskajos 
plānos.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir saglabāt spēkā esošu noteikumu, kas dalībvalstīm piešķirtu zināmu elastību, nosakot 
līdzekļu apjomu ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstam.

Grozījums Nr. 323

Regulas priekšlikums
81. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja kopējā tiešo maksājumu 
summa, kas jāpiešķir dalībvalstij, 
pārsniedz IV pielikumā noteikto 
maksimālo apjomu pēc atskaitīšanas no 
VI pielikumā noteiktā maksimālā apjoma, 
dalībvalstis piemēro lineāru 
samazinājumu visu tiešo maksājumu 
summām.

Or. es

Pamatojums

Tiek saglabāts spēkā esošs noteikums, kas atbilst iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr. 324

Regulas priekšlikums
82. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru par apiņu nozariskajām intervencēm 
iedala Vācijai, ir 2 188 000 EUR gadā.

3. Savienības finansiālā palīdzība, 
kuru par apiņu nozariskajām intervencēm 
iedala Vācijai, ir X EUR gadā.

Or. es
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Pamatojums

Nav lietderīgi noteikt šīs pozīcijas summu, līdz nav beigušās sarunas par jauno finanšu 
shēmu. Tāpat tiek lūgts saglabāt KLP līdzekļus.

Grozījums Nr. 325

Regulas priekšlikums
82. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Grieķijai 10 666 000 EUR gadā; a) Grieķijai X EUR gadā;

Or. es

Pamatojums

Nav lietderīgi noteikt šīs pozīcijas summu, līdz nav beigušās sarunas par jauno finanšu 
shēmu. Tāpat tiek lūgts saglabāt KLP līdzekļus.

Grozījums Nr. 326

Regulas priekšlikums
82. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Francijai 554 000 EUR gadā un b) Francijai X EUR gadā un

Or. es

Pamatojums

Nav lietderīgi noteikt šīs pozīcijas summu, līdz nav beigušās sarunas par jauno finanšu 
shēmu. Tāpat tiek lūgts saglabāt KLP līdzekļus.

Grozījums Nr. 327

Regulas priekšlikums
82. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Itālijai 34 590 000 EUR gadā. c) Itālijai X EUR gadā.

Or. es
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Pamatojums

Nav lietderīgi noteikt šīs pozīcijas summu, līdz nav beigušās sarunas par jauno finanšu 
shēmu. Tāpat tiek lūgts saglabāt KLP līdzekļus.

Grozījums Nr. 328

Regulas priekšlikums
82. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 2023. gadā, izmantojot 107. pantā 
minēto KLP stratēģiskā plāna grozīšanas 
iespēju, dalībvalstis savu 6. punktā minēto 
lēmumu var pārskatīt.

7. 2025. gadā, izmantojot 107. pantā 
minēto KLP stratēģiskā plāna grozīšanas 
iespēju, dalībvalstis savu 6. punktā minēto 
lēmumu var pārskatīt.

Or. es

Grozījums Nr. 329

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam38 kopējais 
Savienības atbalsta apjoms šīs regulas 
paredzētajām lauku attīstības intervencēm 
laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim ir 78 811
miljoni EUR faktiskajās cenās.

1. Saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam38 kopējais 
Savienības atbalsta apjoms šīs regulas 
paredzētajām lauku attīstības intervencēm 
laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim ir X miljoni 
EUR faktiskajās cenās.

_________________ _________________

38 Priekšlikums – Padomes regula, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam – Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai – COM(2018)322 final.

38 Priekšlikums – Padomes regula, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam – Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai – COM(2018)322 final.

Or. es

Pamatojums

Nav lietderīgi noteikt šīs pozīcijas summu, līdz nav beigušās sarunas par jauno finanšu 
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shēmu. Tāpat tiek lūgts saglabāt KLP līdzekļus.

Grozījums Nr. 330

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 70 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem tālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās 
Regulas (ES) Nr. 229/2013 nozīmē;

a) 85 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem tālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās 
Regulas (ES) Nr. 229/2013 nozīmē;

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

Grozījums Nr. 331

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 70 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem mazāk 
attīstītajos reģionos;

b) 85 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem mazāk 
attīstītajos reģionos;

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

Grozījums Nr. 332

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 75 % pārejas reģioniem;

Or. es
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Pamatojums

Ir jāsaglabā 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

Grozījums Nr. 333

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 65 % no attiecināmajiem 
izdevumiem par maksājumiem, kurus veic 
saskaņā ar 66. pantu;

c) 75 % no attiecināmajiem 
izdevumiem par maksājumiem, kurus veic 
saskaņā ar 66. pantu;

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

Grozījums Nr. 334

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 43 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem pārējos reģionos.

d) 53 % no attiecināmajiem 
publiskajiem izdevumiem pārējos reģionos.

Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

Grozījums Nr. 335

Regulas priekšlikums
85. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 80 % par šīs regulas 65. pantā 
minētajām pārvaldības saistībām; par 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar šīs 

a) 90 % par šīs regulas 65. pantā 
minētajām pārvaldības saistībām; par 
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar šīs 
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regulas 67. pantu; par šīs regulas 68. pantā 
minētajām neienesīgajām investīcijām; par 
atbalstu Eiropas inovācijas partnerībai, ko 
piešķir saskaņā ar šīs regulas 71. pantu; par 
LEADER, kas Regulas (ES) [CPR] 25. 
pantā saukta par sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību;

regulas 67. pantu; par šīs regulas 68. pantā 
minētajām investīcijām, kas saistītas ar 
meža atjaunošanu un ar konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem, 
kuri minēti 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā, attiecībā uz darbībām, kas 
uzskaitītas 69. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā; par atbalstu Eiropas 
inovācijas partnerībai, ko piešķir saskaņā 
ar šīs regulas 71. pantu; par LEADER, kas 
Regulas (ES) [CPR] 25. pantā saukta par 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību; par šīs 
regulas 135. pantā minētajiem reģioniem; 
par 72. pantā minētajām darbībām; par 
darbībām, ko atbalsta ar finanšu 
instrumentiem; par 72.a pantā (jauns) 
minētajiem pasākumiem un par 
mazapdzīvotiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 336

Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 30 % no IX pielikumā norādītās 
kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti 
intervencēm, kuras ir par 6. panta 1. punkta 
d), e) un f) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem; izņēmums ir ar 
66. pantu pamatotās intervences.

Vismaz 30 % no IX pielikumā norādītās 
kopējās ELFLA iemaksas KLP 
stratēģiskajā plānā tiek rezervēti visu veidu 
intervencēm, kuras ir par 6. panta 1. punkta 
d), e) un f) apakšpunktā nosauktajiem 
konkrētajiem vidiskajiem un 
klimatiskajiem mērķiem.

Or. es

Pamatojums

Minimālajos izdevumos, kas noteikti 30 % apmērā no ELFLA līdzekļiem, jāņem vērā 
pasākumi, kas izstrādāti apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, un šie izdevumi obligāti 
jāvelta intervencēm, kas saistītas ar vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem, ņemot vērā 
lauksaimniecības darbību labvēlīgo ietekmi uz šo apgabalu saglabāšanu. Komisijas 
priekšlikums turklāt ir pretrunā tās ietekmes novērtējumam un 87. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā paredzētajam svērumam.
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Grozījums Nr. 337

Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā uz 
katru dalībvalsti norādītā minimālā summa 
tiek rezervēta 6. panta 1. punkta g) 
apakšpunktā nosauktajam konkrētajam 
mērķim – piesaistīt gados jaunus 
lauksaimniekus un veicināt 
darījumdarbību. Pamatojoties uz stāvokļa 
analīzi stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādu veidu intervencei:

4. Šīs regulas X pielikumā attiecībā uz 
katru dalībvalsti norādītā minimālā summa 
tiek rezervēta gados jaunu lauksaimnieku 
atbalstam. Pamatojoties uz stāvokļa analīzi 
stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 
izteiksmē (SVID analīze) un uz 
apzinātajām vajadzībām, minēto summu 
izmanto šādu veidu intervencei:

Or. es

Grozījums Nr. 338

Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 69. pantā minētā gados jaunu 
lauksaimnieku darījumdarbības uzsākšana.

b) 69. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā gados jaunu 
lauksaimnieku darījumdarbības uzsākšana.

Or. es

Grozījums Nr. 339

Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmās daļas noteikumus, 
dalībvalsts nedrīkst piešķirt gados 
jauniem lauksaimniekiem finansējumu, 
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kurš ir zemāks par gada vidējo 
piešķīrumu, kas tam pašam mērķim 
piešķirts laikposmā no 2014. līdz 
2020. gadam.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir ieviest noteikumu stingrības nemazināšanas klauzulu, ņemot vērā, ka daudzas 
valstis jau ir paredzējušas nodrošināt gados jauniem lauksaimniekiem piešķīrumu, kas ir par 
2 % lielāks nekā Eiropas Komisijas ierosinātais minimālais apmērs saskaņā ar X pielikumu.

Grozījums Nr. 340

Regulas priekšlikums
86. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vismaz 70 % no summām, kas 
norādītas VII pielikumā, jāpiešķir 
III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā paredzētajam ilgtspēju 
sekmējošo ienākumu pamatatbalstam.

Or. es

Pamatojums

Ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalsts ir galvenais lauksaimnieku ienākumu atbalsta 
instruments, un tam ir visvairāk saņēmēju, tādēļ dalībvalstīm ir jānosaka minimālie izdevumi. 
Šajā ziņojuma projektā ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalsts ir ietverts 1. apakšiedaļā 
(nevis 2. apakšiedaļā) saistībā ar izmaiņām, kas ieviestas 16. pantā.

Grozījums Nr. 341

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļā minētajām saistītā ienākumu 
atbalsta intervencēm atbilstošie indikatīvie 
finanšu piešķīrumi nepārsniedz 10 % no 
VII pielikumā norādītajām summām.

Šīs regulas III sadaļas II nodaļas 3. iedaļas 
1. apakšiedaļā minētajām saistītā ienākumu 
atbalsta intervencēm atbilstošie indikatīvie 
finanšu piešķīrumi nepārsniedz 13 % no 
VII pielikumā norādītajām summām.
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Or. es

Pamatojums

Ir jāsaglabā saistīto maksājumu kvotas, ņemot vērā to nozīmi galvenokārt bezzemes 
lopkopības saimniecībās, kuras nesaņem citus tiešos maksājumus no KLP. Turklāt ir labots 
iedaļas numurs.

Grozījums Nr. 342

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1307/2013 53. panta 4. punktu brīvprātīgā 
saistītā atbalsta vajadzībām ir izmantojušas 
vairāk nekā 13 % no minētās regulas II 
pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā 
apjoma, drīkst saistītā ienākumu atbalsta 
vajadzībām izmantot vairāk nekā 10 % no 
VII pielikumā noteiktās summas. 
Izmantotais procentuālais daudzums 
nedrīkst pārsniegt to, kuru Komisija 
attiecībā uz brīvprātīgo saistīto atbalstu ir 
apstiprinājusi par 2018. pieprasījumu gadu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, 
kuras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1307/2013 53. panta 4. punktu brīvprātīgā 
saistītā atbalsta vajadzībām ir izmantojušas 
vairāk nekā 13 % no minētās regulas II 
pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā 
apjoma, drīkst saistītā ienākumu atbalsta 
vajadzībām izmantot lielāko procentuālo 
daudzumu, ja vien tas nepārsniedz to, 
kuru Komisija attiecībā uz brīvprātīgo 
saistīto atbalstu ir apstiprinājusi par 2018. 
pieprasījumu gadu.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņots ar iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr. 343

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto procentuālo daudzumu 
var palielināt ne vairāk kā par 2 % ar 
noteikumu, ka minēto 10 % pārsniegumam 
atbilstošo summu iedala III sadaļas II 
nodaļas 2. iedaļas 1. apakšiedaļā 
paredzētajam atbalstam par proteīnaugiem.

Pirmajā daļā minēto procentuālo daudzumu 
var palielināt ne vairāk kā par 2 % ar 
noteikumu, ka minēto 13 % pārsniegumam 
atbilstošo summu iedala III sadaļas II 
nodaļas 3. iedaļas 1. apakšiedaļā 
paredzētajam atbalstam par proteīnaugiem.
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Or. es

Grozījums Nr. 344

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļautās summas, kuras izriet no pirmās 
un otrās daļas piemērošanas, ir saistošas.

Apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā 
iekļautās summas, kuras izriet no pirmās, 
otrās un trešās daļas piemērošanas, ir 
saistošas.

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 345

Regulas priekšlikums
86. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot Regulas (ES) [HzR] 15. 
pantu, maksimālā summa, kuru dalībvalstī 
kalendārajā gadā drīkst piešķirt saskaņā ar 
šīs regulas III sadaļas II nodaļas 2. iedaļas 
1. apakšiedaļu un pirms tiek piemērots šīs 
regulas 15. pants, nepārsniedz summas, kas 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktas saskaņā 
ar 6. punktu.

6. Neskarot Regulas (ES) [HzR] 15. 
pantu, maksimālā summa, kuru dalībvalstī 
kalendārajā gadā drīkst piešķirt saskaņā ar 
šīs regulas III sadaļas II nodaļas 3. iedaļas 
1. apakšiedaļu un pirms tiek piemērots šīs 
regulas 15. pants, nepārsniedz summas, kas 
KLP stratēģiskajā plānā noteiktas saskaņā 
ar 5. punktu.

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 346

Regulas priekšlikums
86. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 
ELFLA piešķīruma daļu savos KLP 
stratēģiskajos plānos izmantot, lai ar šo 
atbalstu kā ar sviru plašāk izvērstu 
stratēģiskos dabas projektus, kas definēti 
[LIFE regulā], un lai saskaņā ar [Erasmus 
regulu] finansētu rīcību, ar ko veicina 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomas 
cilvēku un jo īpaši gados jauno 
lauksaimnieku transnacionālo 
mācībmobilitāti.

7. Dalībvalstis var nolemt zināmu 
ELFLA piešķīruma daļu savos KLP 
stratēģiskajos plānos izmantot, lai ar šo 
atbalstu kā ar sviru plašāk izvērstu 
stratēģiskos dabas projektus, kas definēti 
[LIFE regulā], un lai saskaņā ar [Erasmus 
regulu] finansētu rīcību, ar ko veicina 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomas 
cilvēku un jo īpaši gados jauno 
lauksaimnieku un lauku sieviešu 
transnacionālo mācībmobilitāti.

Or. es

Grozījums Nr. 347

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz 15 % no dalībvalsts 
piešķīrumiem, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem un noteikti IV pielikumā, un 
no kuriem atskaitīti 2021.–2026. kalendārā 
gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti 
VI pielikumā, pārvietot uz dalībvalsts 
ELFLA piešķīrumiem par 2022.–2027. 
finanšu gadu vai

a) līdz 15 % no dalībvalsts 
piešķīrumiem, kas paredzēti tiešajiem 
maksājumiem un noteikti IV pielikumā, un 
no kuriem atskaitīti 2023.–2026. kalendārā 
gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti 
VI pielikumā, pārvietot uz dalībvalsts 
ELFLA piešķīrumiem par 2024.–2027. 
finanšu gadu vai

Or. es

Grozījums Nr. 348

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 15 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2022.–2027. finanšu 
gadu pārvietot uz dalībvalsts piešķīrumiem 
par 2021.–2026. kalendāro gadu, kas 

b) līdz 15 % no dalībvalsts ELFLA 
piešķīrumiem par 2024.–2027. finanšu 
gadu pārvietot uz dalībvalsts piešķīrumiem 
par 2023.–2026. kalendāro gadu, kas 
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paredzēti tiešajiem maksājumiem un 
noteikti IV pielikumā.

paredzēti tiešajiem maksājumiem un 
noteikti IV pielikumā.

Or. es

Grozījums Nr. 349

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepārsniedzot 15 procentpunktus, 
ar noteikumu, ka atbilstošo palielinājumu 
dalībvalstis izmanto no ELFLA 
finansētām intervencēm, kuras ir par 6. 
panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā 
nosauktajiem konkrētajiem vidiskajiem 
un klimatiskajiem mērķiem;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijas paredzētie pārvietojumi no tiešajiem maksājumiem ir pārāk lieli, tādēļ ir 
ierosināts vienreizējs 15 procentu pārvietojums. Iegūtajiem līdzekļiem ir jābūt pieejamiem, lai 
sasniegtu kādu no regulas mērķiem atkarībā no katras dalībvalsts vajadzībām.

Grozījums Nr. 350

Regulas priekšlikums
90. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 2023. gadā, izmantojot 107. pantā 
minēto KLP stratēģiskā plāna grozīšanas 
iespēju, dalībvalstis savu 1. punktā minēto 
lēmumu var pārskatīt.

3. 2025. gadā, izmantojot 107. pantā 
minēto KLP stratēģiskā plāna grozīšanas 
iespēju, dalībvalstis savu 1. punktā minēto 
lēmumu var pārskatīt.

Or. es

Grozījums Nr. 351

Regulas priekšlikums
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91. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai, īstenojot no ELGF un ELFLA 
finansētu Savienības atbalstu, sasniegtu 6.
pantā nosauktos konkrētos mērķus, 
dalībvalstis saskaņā ar šo regulu izveido 
KLP stratēģiskos plānus.

Lai, īstenojot no ELGF un ELFLA 
finansētu Savienības atbalstu, sasniegtu 
6. panta 1. punktā nosauktos konkrētos 
mērķus, dalībvalstis saskaņā ar šo regulu 
izveido KLP stratēģiskos plānus.

Or. es

Grozījums Nr. 352

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz 103. panta 2. punktā 
minēto SVID analīzi un 96. pantā minēto 
vajadzību novērtējumu, dalībvalstis KLP 
stratēģiskajos plānos iestrādā saskaņā ar 
97. pantu izveidotu intervences stratēģiju, 
kurā, lai sasniegtu 6. pantā nosauktos 
konkrētos mērķus, nosaka skaitliskus (arī 
starpposma) mērķrādītājus. Mērķrādītājus 
nosaka, izmantojot kopējus rezultātu 
rādītājus, kas norādīti I pielikumā.

Pamatojoties uz 103. panta 2. punktā 
minēto SVID analīzi un 96. pantā minēto 
vajadzību novērtējumu, dalībvalstis KLP 
stratēģiskajos plānos iestrādā saskaņā ar 
97. pantu izveidotu intervences stratēģiju, 
kurā, lai sasniegtu 6. pantā nosauktos 
attiecīgos konkrētos mērķus, nosaka 
skaitliskus (arī starpposma) mērķrādītājus. 
Mērķrādītājus nosaka, izmantojot kopējus 
rezultātu rādītājus, kas norādīti I pielikumā.

Or. es

Grozījums Nr. 353

Regulas priekšlikums
91. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrs KLP stratēģiskais plāns aptver 
laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Katrs KLP stratēģiskais plāns aptver 
laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Or. es
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Grozījums Nr. 354

Regulas priekšlikums
92. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92. pants svītrots

Vērienīgāki vidiskie un klimatiskie mērķi

1. Ar KLP stratēģiskajiem plāniem un jo 
īpaši ar 97. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā minētajiem intervences 
stratēģijas elementiem dalībvalstis cenšas 
dod tādu kopējo ieguldījumu 6. panta 1. 
punkta d), e) un f) apakšpunktā nosaukto 
konkrēto vidisko un klimatisko mērķu 
sasniegšanā, kas ir lielāks par 2014.–
2020. gada laikposmā doto kopējo 
ieguldījumu Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
110. panta 2. punkta pirmās daļas b) 
punkta mērķa sasniegšanā ar ELGF un 
ELFLA atbalsta palīdzību.

2. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
KLP stratēģiskajos plānos dalībvalstis 
izskaidro, kādā veidā tās gatavojas 
sasniegt 1. punktā minēto lielāko kopējo 
ieguldījumu. Skaidrojuma pamatā ir 
attiecīga informācija, piemēram, 95. 
panta 1. punkta a)–f) apakšpunktā un 95. 
panta 2. punkta b) apakšpunktā minētie 
elementi.

Or. es

Pamatojums

Panta formulējums ir neprecīzs. Vērienīguma jēdziens ir abstrakts, jo nav pieejami mērījumu 
elementi.

Grozījums Nr. 355

Regulas priekšlikums
94. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veido partnerību ar Katra dalībvalsts veido partnerību ar 
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kompetentajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm. Partnerībā iesaista vismaz šādus 
partnerus:

kompetentajām valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm. Partnerībā iesaista 
vismaz šādus partnerus:

Or. es

Grozījums Nr. 356

Regulas priekšlikums
94. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nevalstiskās organizācijas; b) nevalstiskās organizācijas, 
galvenokārt lauksaimniecības un 
lopkopības nozaru pārstāvji;

Or. es

Grozījums Nr. 357

Regulas priekšlikums
94. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību un – vajadzības 
gadījumā – struktūras, kas ir atbildīgas par 
sociālās iekļautības veicināšanu, 
pamattiesību ievērošanu, dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu.

c) vajadzības gadījumā – struktūras, 
kas ir atbildīgas par sociālās iekļautības 
veicināšanu, pamattiesību ievērošanu, 
dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
diskriminācijas novēršanu, kā arī citas 
attiecīgās struktūras, kas saistītas ar 
lauksaimniecības nozari.

Or. es

Grozījums Nr. 358

Regulas priekšlikums
94. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un Komisija 4. Dalībvalstis un Komisija 
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sadarbojas, lai efektīvi koordinētu KLP 
stratēģisko plānu īstenošanu, ņemot vērā 
proporcionalitātes un dalītās pārvaldības 
principu.

sadarbojas, lai efektīvi koordinētu KLP 
stratēģisko plānu īstenošanu, ņemot vērā 
proporcionalitātes un dalītās pārvaldības 
principu, kā arī nepieciešamību 
nodrošināt vienotā tirgus pienācīgu 
darbību.

Or. es

Grozījums Nr. 359

Regulas priekšlikums
95. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) KLP modernizāciju nodrošinošo 
elementu apraksts;

g) KLP modernizāciju veicinošo 
elementu apraksts;

Or. es

Grozījums Nr. 360

Regulas priekšlikums
95. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu atbilstību 
1. punkta h) apakšpunktam, dalībvalstis 
cita starpā var atļaut atbalsta saņēmējiem 
iesniegt vienotu tiešo maksājumu 
pieprasījumu par visu stratēģisko plānu 
piemērošanas periodu, ja pieprasījumos 
aprakstītie nosacījumi gada laikā 
nemainās.

Or. es

Pamatojums

Šis pasākums būtiski samazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 361
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Regulas priekšlikums
95. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) V pielikums – papildu finansējums, 
ko valsts piešķir KLP stratēģiskā plāna 
satvarā.

e) V pielikums – stratēģiskā plāna 
intervences, uz kurām pilnībā attiecas 
LESD 107., 108. un 109. pants saskaņā ar 
131. panta 4. punkta noteikumiem, un 
papildu finansējums, ko valsts piešķir KLP 
stratēģiskā plāna satvarā.

Or. es

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkā šīs stratēģiskajos plānos iekļautās intervences, kas tiek uzskatītas par 
valsts atbalstu, jāuzskata par atļautām, tiklīdz Eiropas Komisija ir apstiprinājusi stratēģiskos 
plānus bez turpmākiem paziņojumiem.

Grozījums Nr. 362

Regulas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iepriekš 95. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētajā intervences stratēģijā 
par katru konkrēto mērķi, kas nosaukts 6. 
panta 1. punktā un iekļauts KLP 
stratēģiskajā plānā, norāda:

1. Iepriekš 95. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētajā intervences stratēģijā 
par katru attiecīgo konkrēto mērķi, kas 
nosaukts 6. panta 1. punktā un iekļauts 
KLP stratēģiskajā plānā, norāda:

Or. es

Grozījums Nr. 363

Regulas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) elementus, kas pierāda, ka finanšu 
līdzekļu piešķīrums KLP stratēģiskajā 
plānā iekļautajām intervencēm ir pamatots 
un piemērots, lai sasniegtu attiecīgos 
mērķrādītājus, kā arī atbilst finanšu 

d) elementus, kas pierāda, ka finanšu 
līdzekļu piešķīrums KLP stratēģiskajā 
plānā iekļautajām intervencēm ir pamatots 
saskaņā ar SVID analīzi un piemērots, lai 
sasniegtu attiecīgos mērķrādītājus, kā arī 
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plānam, kā minēts 100. pantā. atbilst finanšu plānam, kā minēts 100. 
pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 364

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz 6. panta 1. punkta g) 
apakšpunktā minēto konkrēto mērķi 
“piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību” – kopaina par 
attiecīgajām KLP stratēģiskajā plānā 
iekļautajām intervencēm un konkrētajiem 
nosacījumiem, kas minēti 22. panta 4. 
punktā, 27., 69. pantā un 71. panta 7. 
punktā. Sniedzot finanšu plānu attiecībā uz 
27. un 68. punktā minētajiem intervenču 
veidiem, dalībvalstis jo īpaši atsaucas uz 
83. panta 5. punktu. Kopainā arī ir 
jāpaskaidro mijiedarbība ar valsts 
instrumentiem, kuras mērķis ir uzlabot 
saskaņotību starp Savienības rīcību un 
dalībvalstu rīcību šajā jomā;

c) attiecībā uz 6. panta 1. punkta g) 
apakšpunktā minēto konkrēto mērķi 
"piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību" – kopaina par 
attiecīgajām KLP stratēģiskajā plānā 
iekļautajām intervencēm un konkrētajiem 
nosacījumiem, kas minēti 22. panta 4. 
punktā, 27., 69. pantā un 71. panta 7. 
punktā. Sniedzot finanšu plānu attiecībā uz 
27. un 68. punktā minētajiem intervenču 
veidiem, dalībvalstis jo īpaši atsaucas uz 
83. panta 4. punktu. Kopainā arī ir 
jāpaskaidro mijiedarbība ar valsts 
instrumentiem, kuras mērķis ir uzlabot 
saskaņotību starp Savienības rīcību un 
dalībvalstu rīcību šajā jomā;

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 365

Regulas priekšlikums
97. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) valsts un reģionālo intervenču 
mijiedarbības apraksts, tai skaitā finanšu 
piešķīrumu sadalījums pa intervencēm un 
pa fondiem.

f) vajadzības gadījumā — valsts un 
reģionālo intervenču mijiedarbības 
apraksts, tai skaitā finanšu piešķīrumu 
sadalījums pa intervencēm un pa fondiem.
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Or. es

Grozījums Nr. 366

Regulas priekšlikums
98. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aprakstu par to, kā tiek izmantota 
“tehniskā palīdzība”, kā minēts 83. panta 
2. punktā, 86. panta 3. punktā un 112. 
pantā, un KLP tīkli, kā minēts 113. pantā;

c) aprakstu par to, kā tiek izmantota 
"tehniskā palīdzība", kā minēts 86. panta 3. 
punktā un 112. pantā, un KLP tīkli, kā 
minēts 113. pantā;

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 367

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) minētās intervences koncepcija vai 
prasības, kas nodrošina efektīvu 
ieguldījumu 6. panta nosauktā(-o) mērķa(-
u) sasniegšanā. Attiecībā uz vidiskajām un 
klimatiskajām intervencēm – informācija 
par atbilstību nosacījumu sistēmas 
prasībām, lai pierādītu to, ka prakses 
nepārklājas;

c) minētās intervences koncepcija vai 
prasības, kas nodrošina efektīvu 
ieguldījumu 6. panta nosauktā(-o) 
attiecīgā(-o) mērķa(-u) sasniegšanā. 
Attiecībā uz vidiskajām un klimatiskajām 
intervencēm – informācija par atbilstību 
nosacījumu sistēmas prasībām, lai pierādītu 
to, ka prakses nepārklājas;

Or. es

Grozījums Nr. 368

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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d) atbalsttiesīguma nosacījumi; d) atbalsttiesīguma principi;

Or. es

Pamatojums

Nosacījumi var atšķirties atkarībā no dažādajiem paziņojumu veidiem, taču stratēģiskajos 
plānos ir jāparedz vispārīgi principi.

Grozījums Nr. 369

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) par katru šīs regulas II pielikumā 
uzskaitītajiem intervences veidiem 
atbilstošo intervenci – apraksts par to, kā 
tiek ievēroti attiecīgie PTO nolīguma par 
lauksaimniecību 2. pielikuma noteikumi 
(kā noteikts šīs regulas 10. pantā un šīs 
regulas II pielikumā), un par katru 
intervenci, kas neatbilst šīs regulas II 
pielikumā uzskaitītajiem intervences 
veidiem, – informācija par to, vai un (ja 
tā) kā tiek ievēroti attiecīgie PTO 
nolīguma par lauksaimniecību 6.5. panta 
vai 2. pielikuma noteikumi;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 10. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 370

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) norāde par to, vai uz intervenci 
neattiecas LESD 42. panta piemērošanas 
joma un vai uz to attiecas valsts atbalsta 
novērtējums.

i) norāde par to, vai uz intervenci 
neattiecas LESD 42. panta piemērošanas 
joma un vai uz to attiecas valsts atbalsta 
novērtējums saskaņā ar Eiropas Komisijas 
norādēm pamatnostādnēs par valsts 
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atbalstu.

Or. es

Grozījums Nr. 371

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iepriekš 95. panta 1. panta e) 
apakšpunktā minētā mērķrādītāju plānā 
ietver kopsavilkuma tabulu, kurā norādīti 
97. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie 
mērķrādītāji un izklāstīts gada starpposma 
mērķrādītāju sadalījums.

1. Iepriekš 95. panta 1. panta e) 
apakšpunktā minētā plānā ietver 
kopsavilkuma tabulu, kurā norādīti 97. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie 
mērķrādītāji un vajadzības gadījumā 
izklāstīts gada starpposma mērķrādītāju 
sadalījums.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir paskaidrot, ka zināmi posmi var netikt sasniegti ik gadu, kā tas ir daudzgadu 
intervenču gadījumā.

Grozījums Nr. 372

Regulas priekšlikums
100. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) III sadaļas III nodaļas VII iedaļā
minētajam nozariskajām intervencēm 
paredzēto piešķīrumu sadalījumu pa 
intervencēm, noradot plānoto izlaidi un par 
vienību izmaksājamo vidējo summu;

e) III sadaļas III nodaļā minētajam 
nozariskajām intervencēm paredzēto 
piešķīrumu sadalījumu pa intervencēm, 
noradot plānoto izlaidi un par vienību 
izmaksājamo vidējo summu;

Or. es

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 373
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Regulas priekšlikums
100. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā minētos elementus nosaka 
katram gadam.

Vajadzības gadījumā šajā pantā minētos 
elementus nosaka katram gadam.

Or. es

Grozījums Nr. 374

Regulas priekšlikums
103. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SVID analīze pamatojas uz patreizējo 
situāciju apgabalā, uz kuru attiecas KLP 
stratēģiskais plāns, un par katru 6. panta 1. 
punktā nosaukto konkrēto mērķi šajā 
analīzē, balstoties uz konteksta rādītājiem 
un citu jaunāko kvantitatīvu un kvalitatīvu 
informāciju, tādu kā pētījumi, iepriekšēji 
novērtējuma ziņojumi, nozariskā analīze un 
līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās 
atziņas, ietver visaptverošu, vispārīgu 
aprakstu par patreizējo situāciju apgabalā, 
uz kuru attiecas KLP stratēģiskais plāns.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 375

Regulas priekšlikums
103. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īsu aprakstu par valsts 
papildfinansējumu, kas sniegts KLP 
stratēģiskā plāna piemērošanas jomas 
ietvaros, norādot summas par katru 
pasākumu un informāciju par atbilstību šīs 
regulas prasībām;

a) īsu aprakstu par valsts 
papildfinansējumu, kas sniegts KLP 
stratēģiskā plāna piemērošanas jomas 
ietvaros, norādot summas par katru 
intervenci un informāciju par atbilstību šīs 
regulas prasībām;
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Or. es

Grozījums Nr. 376

Regulas priekšlikums
104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

104. pants svītrots

Deleģētās pilnvaras attiecībā uz KLP 
stratēģiskā plāna saturu

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 138. 
pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem 
šo nodaļu groza attiecībā uz KLP 
stratēģiskā plāna un tā pielikumu saturu.

Or. es

Pamatojums

Stratēģisko plānu saturam laika ziņā jābūt pēc iespējas stabilākam. Šķiet, ka nemaz nav 
nepieciešams ar deleģēto aktu grozīt kādu no stratēģiskā plāna elementiem.

Grozījums Nr. 377

Regulas priekšlikums
106. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2020.
gada 1. janvārī Komisijai iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna priekšlikumu, kurā 
ietverta 95. pantā minētā informācija.

1. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2021. 
gada 31. decembrī Komisijai iesniedz KLP 
stratēģiskā plāna priekšlikumu, kurā 
ietverta 95. pantā minētā informācija.

Or. es

Pamatojums

2020. gada 1. janvāris nešķiet reālistisks datums stratēģisko plānu priekšlikumu iesniegšanai.

Grozījums Nr. 378

Regulas priekšlikums
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106. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstiprinājums neattiecas uz informāciju, 
kas minēta 101. panta c) apakšpunktā un 
KLP stratēģiskā plāna I–IV pielikumos, 
par kuriem ir runa 95. panta 2. punkta 
a)–d) apakšpunktā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 379

Regulas priekšlikums
106. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalsts 
drīkst Komisijai lūgt apstiprināt KLP 
stratēģisko plānu, kurā nav ietverti visi 
vajadzīgie elementi. Šādā gadījumā 
attiecīgā dalībvalsts norāda, kādas KLP 
stratēģiskā plāna daļas trūkst, un, lai 
pierādītu kopējo plāna konsekvenci un 
saskaņotību, attiecībā uz visu KLP 
stratēģisko plānu sniedz indikatīvus 
mērķrādītājus un finanšu plānus, kā minēts 
100. pantā. KLP stratēģiskā plāna trūkstoši 
elementi Komisijai tiek iesniegti kā plāna
grozījumi saskaņā ar 107. pantu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalsts 
drīkst Komisijai lūgt apstiprināt KLP 
stratēģisko plānu, kurā nav ietverti visi 
vajadzīgie elementi. Šādā gadījumā 
attiecīgā dalībvalsts norāda, kādas KLP 
stratēģiskā plāna daļas trūkst, un, lai 
pierādītu kopējo plāna konsekvenci un 
saskaņotību, attiecībā uz visu KLP 
stratēģisko plānu sniedz indikatīvus 
mērķrādītājus un finanšu plānus, kā minēts 
100. pantā. KLP stratēģiskā plāna trūkstoši 
elementi netiks uzskatīti par ikgadējiem 
grozījumiem saskaņā ar 107. panta 
7. punktu.

Or. es

Pamatojums

Grozījumus, kas izriet no turpmākiem apstiprinājumiem, nevajadzētu ņemt vērā vienotajā 
ikgadējā grozījumā, ko pieļauj regula.

Grozījums Nr. 380

Regulas priekšlikums
106. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. KLP stratēģisko plānu juridiskas 
sekas stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos 
apstiprinājusi Komisija.

7. KLP stratēģisko plānu juridiskas 
sekas stājas spēkā pēc tam, kad tos 
apstiprinājusi Komisija, ar atpakaļejošu 
spēku kopš to iesniegšanas brīža.

Or. es

Pamatojums

Pašreizējā plānošanas periodā izdevumus uzskata par atbilstīgiem no brīža, kad lauku 
attīstības plāni tiek nosūtīti Eiropas Komisijai, jo dalībvalstis uzņemas iespējamos riskus līdz 
to apstiprināšanai. Šai iespējai jābūt pieejamai attiecībā uz stratēģiskajiem plāniem.

Grozījums Nr. 381

Regulas priekšlikums
107. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. KLP stratēģiskā plāna grozījuma 
pieprasījumu drīkst iesniegt ne biežāk kā 
reizi kalendārajā gadā, ja vien Komisija 
saskaņā ar 109. pantu nav noteikusi 
izņēmumus.

7. KLP stratēģiskā plāna grozījuma 
pieprasījumu drīkst iesniegt ne biežāk kā 
reizi kalendārajā gadā, ja vien šajā regulā 
nav noteikti izņēmumi, kā arī, ja Komisija 
saskaņā ar 109. pantu nav noteikusi 
izņēmumus.

Or. es

Grozījums Nr. 382

Regulas priekšlikums
108. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajā termiņā nav ietverts laikposms, 
kas sākas nākamajā dienā pēc dienas, kad 
Komisija nosūta savus apsvērumus vai 
pieprasījumu, kurā dalībvalstij lūgts 
iesniegt pārskatītus dokumentus, un ilgst 
līdz dienai, kad dalībvalsts sniedz 
Komisijai attiecīgo atbildi.

svītrots
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Or. es

Pamatojums

Laika apturēšanas noteikums nozīmētu būtisku aizkavēšanos sakarā ar neformālu dialogu 
starp pārvaldes iestādēm.

Grozījums Nr. 383

Regulas priekšlikums
109. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz to, cik bieži plānošanas
periodā KLP stratēģiskie plāni ir 
jāiesniedz, tostarp attiecībā uz tādu ārkārtas 
gadījumu noteikšanu, kuros 107. panta 7. 
punktā minētajam maksimālajam 
grozījumu skaitam nav nozīmes.

c) attiecībā uz to, cik bieži stratēģiskā 
plāna īstenošanas periodā KLP stratēģisko 
plānu grozījumi ir jāiesniedz, tostarp 
attiecībā uz tādu ārkārtas gadījumu 
noteikšanu, kuros 107. panta 7. punktā 
minētajam maksimālajam grozījumu 
skaitam nav nozīmes.

Or. es

Grozījums Nr. 384

Regulas priekšlikums
109. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot pirmās daļas pirmās 
rindkopas noteikumus, dalībvalstis var arī 
izveidot reģionālās iestādes to intervenču 
īstenošanai un pārvaldībai, kuras valstu 
stratēģisko plānu ietvaros finansē 
ELFLA, ja šādām intervencēm ir 
reģionāla mēroga nozīme. Tādā gadījumā 
valsts vadošā iestāde norīko ELFLA valsts 
koordinējošo struktūru, kas nodrošina 
Eiropas Savienības noteikumu vienādu 
piemērošanu, nodrošinot atbilstību valsts 
līmenī izveidotajiem stratēģiskā plāna 
elementiem saskaņā ar regulas 93. panta 
otro daļu.

Or. es
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Pamatojums

Ir nepieciešams rast iespēju izraudzīties reģionālas vadošās iestādes, kas būtu atbildīgas par 
intervenču reģionālajiem elementiem lauku attīstībā. Šīs reģionālās iestādes koordinētu viena 
valsts struktūra saskaņā ar Horizontālās regulas noteikumiem, ar ko tiek atļautas dažādas 
maksājumu aģentūras un struktūra, kura tās koordinē.

Grozījums Nr. 385

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzraudzītu KLP stratēģiskā plāna 
īstenošanu, dalībvalsts pirms KLP 
stratēģiskā plāna iesniegšanas izveido 
komiteju (turpmāk “uzraudzības 
komiteja”).

Lai uzraudzītu KLP stratēģiskā plāna 
īstenošanu, dalībvalsts izveido komiteju 
(turpmāk "uzraudzības komiteja").

Or. es

Pamatojums

Komiteja būs atbildīga par plānu īstenošanas uzraudzību, nevis par lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz to saturu. Tādēļ nav nozīmes noteikt pienākumu izveidot komiteju pirms plānu 
iesniegšanas.

Grozījums Nr. 386

Regulas priekšlikums
111. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsstiesības.

Katram pastāvīgajam uzraudzības 
komitejas loceklim ir balsstiesības.

Or. es

Grozījums Nr. 387

Regulas priekšlikums
111. pants – 2. punkts – 3. daļa



PE627.760v02-00 178/225 PR\1167489LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts tiešsaistē publicē uzraudzības 
komitejas locekļu sarakstu.

Dalībvalsts Eiropas Komisijai paziņo
uzraudzības komitejas locekļu sarakstu.

Or. es

Grozījums Nr. 388

Regulas priekšlikums
111. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecīgo informāciju, ko sniedz 
KLP valsts tīkls;

Or. es

Grozījums Nr. 389

Regulas priekšlikums
111. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) gada veikuma ziņojumus;

Or. es

Grozījums Nr. 390

Regulas priekšlikums
111. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības komiteja sniedz 
atzinumu par:

4. Uzraudzības komiteja sniedz 
revīzijas atzinumu par:

Or. es
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Grozījums Nr. 391

Regulas priekšlikums
111. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) KLP stratēģiskā plāna projektu; svītrots

Or. es

Pamatojums

Uzraudzības komitejai nav vajadzības izteikt savu viedokli par stratēģiskā plāna projektu, jo 
šis uzdevums ir uzticēts dalībniekiem, kas minēti 94. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 392

Regulas priekšlikums
111. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzraudzības komiteja var pieprasīt 
no KLP valsts tīkla informāciju un analīzi 
saistībā ar konkrētām intervencēm.

Or. es

Grozījums Nr. 393

Regulas priekšlikums
113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts vēlākais 12 
mēnešus pēc tam, kad Komisija 
apstiprinājusi tās KLP stratēģisko plānu, 
izveido kopējās lauksaimniecības politikas 
valsts tīklu (KLP valsts tīklu), lai valsts 
līmenī nodrošinātu tīklošanu starp 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
strādājošajām organizācijām, iestādēm, 
konsultantiem, pētniekiem un novatoriem.

1. Katra dalībvalsts vēlākais 12 
mēnešus pēc tam, kad Komisija 
apstiprinājusi tās KLP stratēģisko plānu, 
izveido kopējās lauksaimniecības politikas 
valsts tīklu (KLP valsts tīklu), lai valsts 
līmenī nodrošinātu tīklošanu starp 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
strādājošajām organizācijām, iestādēm, 
konsultantiem, pētniekiem, ražošanas 
nozaru pārstāvjiem un novatoriem.
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Or. es

Grozījums Nr. 394

Regulas priekšlikums
113. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) atbalstīt sadarbības projektus, 
tostarp starpvalstu sadarbību starp 
vietējām rīcības grupām vai līdzīgām 
vietējām attīstības struktūrām;

g) sadarboties sadarbības projektos, 
tostarp starpvalstu sadarbībā starp 
vietējām rīcības grupām vai līdzīgām 
vietējām attīstības struktūrām;

Or. es

Grozījums Nr. 395

Regulas priekšlikums
113. pants – 4. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) attiecībā uz KLP Eiropas tīklu 
piedalīties un sekmēt valstu tīklu 
aktivitātes;

Or. es

Grozījums Nr. 396

Regulas priekšlikums
113. pants – 4. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) sniegt informāciju, ko 
pieprasījušas 111. pantā minētās 
uzraudzības komitejas;

Or. es
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Grozījums Nr. 397

Regulas priekšlikums
115. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķrādītāji un starpposma 
mērķrādītāji, kuri noteikti attiecīgajam 
konkrētajam mērķim, kas atbilst rezultātu 
rādītājiem;

b) gada vai vajadzības gadījumā 
daudzgadu mērķrādītāji un starpposma 
mērķrādītāji, kuri noteikti attiecīgajam 
konkrētajam mērķim, kas atbilst rezultātu 
rādītājiem;

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka zināmi posmi var netikt sasniegti ik gadu, kā tas ir lauku 
attīstības daudzgadu intervenču gadījumā. Gada mērķrādītāji ir jāņem vērā, kad tas ir 
nepieciešams.

Grozījums Nr. 398

Regulas priekšlikums
118. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina visaptverošus, 
pilnīgus, savlaicīgus un ticamus datu
avotus, lai, balstoties uz izlaides, rezultātu 
un ietekmes rādītājiem, iedarbīgi 
pārraudzītu rīcībpolitikas panākumus 
mērķu sasniegšanā.

Dalībvalstis nodrošina visaptverošas, 
pilnīgas, atbilstošas un ticamas datubāzes,
lai, balstoties uz izlaides, rezultātu un 
ietekmes rādītājiem, iedarbīgi pārraudzītu 
rīcībpolitikas panākumus mērķu 
sasniegšanā.

Or. es

Pamatojums

Rādītājiem jābūt pamatotiem ar pieejamām datu bāzēm un informāciju. Ir rādītāji, par 
kuriem oficiālā statistika pieprasītajā ģeogrāfiskajā līmenī nav pieejama. Komisijai būtu 
jānodrošina trūkstošā informācija, izmantojot Eiropas Statistikas programmu, kas noteikta 
Regulā (EK) Nr. 223/2009.

Grozījums Nr. 399

Regulas priekšlikums
120. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz veikuma 
satvaru

Deleģēšanas pilnvaras attiecībā uz 
veikuma satvaru

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta juridisko dienestu atzinumu šis pants pārsniedz īstenošanas 
pilnvaras.

Grozījums Nr. 400

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus par 
veikuma satvara saturu. Šajos aktos ietver 
sarakstu, kurā uzskaitīti konteksta un citi
rādītāji, kas vajadzīgi atbilstīgai 
rīcībpolitikas uzraudzīšanai un 
izvērtēšanai, rādītāju aprēķināšanas 
metode un noteikumi, lai garantētu 
dalībvalstu ievākto datu precizitāti un 
ticamību. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 139. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā pieņem deleģētos
aktus ar sīki izstrādātiem noteikumiem par 
veikuma satvaru saskaņā ar 138. pantu. 
Šajos aktos ietver sarakstu, kurā uzskaitīti 
konteksta rādītāji, rādītāju aprēķināšanas 
metodes un noteikumi, lai garantētu 
dalībvalstu ievākto datu precizitāti un 
ticamību.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisija atceļ īstenošanas pilnvaras, kas pārsniedz tās darbības jomu, tādēļ ir 
atbilstošāk piešķirt tai deleģēšanas pilnvaras. No otras puses, visi rādītāji ir jāatspoguļo 
pamataktā.

Grozījums Nr. 401

Regulas priekšlikums
121. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts līdz 2023. gada 15. 1. Dalībvalstis līdz 2025. gada 15. 
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februārim un līdz katra turpmākā gada 15. 
februārim (2030. gadu ieskaitot) iesniedz 
Komisijai gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu iepriekšējā 
finanšu gadā. 2023. gadā iesniegtais 
ziņojums attiecas uz 2021. un 2022. 
finanšu gadu. Ziņojums par tiešajiem 
maksājumiem, kas minēti III sadaļas II 
nodaļā, attiecas tikai uz 2022. finanšu 
gadu.

februārim un līdz katra turpmākā gada 15. 
februārim (2030. gadu ieskaitot) iesniedz 
Komisijai gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu iepriekšējā 
finanšu gadā. 2025. gadā iesniegtais 
ziņojums attiecas uz 2023. un 2024. 
finanšu gadu. Ziņojums par tiešajiem 
maksājumiem, kas minēti III sadaļas II 
nodaļā, attiecas tikai uz 2024. finanšu 
gadu.

Or. es

Grozījums Nr. 402

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

123. pants svītrots

Veikuma bonuss

1. Lai atalgotu apmierinošu vidisko un 
klimatisko mērķrādītāju izpildi, 
dalībvalstīm 2026. gadā var piešķirt 
veikuma bonusu, ja vien katra attiecīgā 
dalībvalsts ir izpildījusi 124. panta 1. 
punktā paredzēto nosacījumu.

2. Veikuma bonuss ir 5 % no summas, kas 
2027. finanšu gadam katrai dalībvalstij ir 
norādīta IX pielikumā.

Veikuma bonusa aprēķinā neiekļauj tādus 
līdzekļu pārvietojumus starp ELGF un 
ELFLA, kas minēti 15. un 90. pantā.

Or. es

Pamatojums

Tā sauktais "bonuss" nav nekas cits kā divkārša sankcija, jo to var pievienot maksājuma 
apturēšanai, ko Komisija var nolemt darīt, ja netiek izpildīti mērķrādītāji.

Grozījums Nr. 403

Regulas priekšlikums
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124. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

124. pants svītrots

Veikuma bonusa piešķiršana

1. Pamatojoties uz 2026. gada veikuma 
izskatīšanu, veikuma bonusu, kas ieturēts 
no dalībvalsts piešķīruma atbilstīgi 
123. panta otrajai daļai, attiecīgajai 
dalībvalstij piešķir, ja tās KLP stratēģiskā 
plāna rezultātu rādītāji, kas piemēroti 
6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem vidiskajiem 
un klimatiskajiem mērķiem, ir sasnieguši 
vismaz 90 % no dalībvalstu mērķrādītāja 
vērtības, kas noteikta 2025. gadam.

2. Komisija divos mēnešos pēc tam, kad 
2026. gadā saņemts gada veikuma 
ziņojums, nepiemērojot 139. pantā minēto 
komiteju procedūru, pieņem īstenošanas 
aktu, lai par katru dalībvalsti lemtu, vai 
attiecīgie KLP stratēģiskie plāni ir 
sasnieguši atbilstību šā panta 1. punktā 
minētajai mērķrādītāja vērtībai.

3. Ja atbilstība 1. punktā minētajai 
mērķrādītāja vērtībai ir sasniegta, 
Komisija attiecīgajām dalībvalstīm piešķir 
veikuma bonusa summu, kas tiek 
uzskatīta par galīgi piešķirtu 
2027. finanšu gadam, pamatojoties uz 
2. punktā minēto lēmumu.

4. Ja atbilstība 1. punktā minētajai 
mērķrādītāja vērtībai nav sasniegta, 
Komisija neizpilda 2027. gadam 
paredzētās saistības attiecībā uz veikuma 
bonusa summu, kas rezervēta attiecīgajām 
dalībvalstīm.

5. Lai piešķirtu veikuma bonusu, Komisija 
var ņemt vērā nepārvaramas varas un 
nopietnu sociālekonomisku krīžu 
gadījumus, kas kavē attiecīgo starpposma 
mērķrādītāju izpildi.

6. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem paredz sīki izstrādātus 
noteikumus, lai dalībvalstīm plānotajai 
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veikuma bonusa piešķiršanai nodrošinātu 
konsekventu pieeju. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 139. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 404

Regulas priekšlikums
127. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Savos novērtējuma ziņojumos 
Eiropas Komisija ņem vērā šīs regulas 
I pielikumā uzskaitītos rādītājus, kā arī 
tos faktorus, kas nav saistīti ar KLP un ir 
ietekmējuši sasniegto veikumu.

Or. es

Grozījums Nr. 405

Regulas priekšlikums
129. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, trūkstošos datus 
cenšas iegūt, izmantojot Eiropas Statistikas 
programmu, kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 223/200940, tiesisko regulējumu, 
kas reglamentē Lauku saimniecību 
grāmatvedības datu tīklu, vai oficiālus 
nolīgumus ar citiem datu sniedzējiem, 
tādiem kā Kopīgais pētniecības centrs un 
Eiropas Vides aģentūra.

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, Eiropas Komisija 
nodrošina trūkstošos datus, izmantojot 
Eiropas Statistikas programmu, kas 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 223/200940, 
tiesisko regulējumu, kas reglamentē Lauku 
saimniecību grāmatvedības datu tīklu, vai 
oficiālus nolīgumus ar citiem datu 
sniedzējiem, tādiem kā Kopīgais 
pētniecības centrs un Eiropas Vides 
aģentūra.
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_________________ _________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 
par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas 
statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas 
Kopienu Statistikas birojam, uz kuru 
attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un 
Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, 
ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas 
programmu komiteju (OV L 87, 
31.3.2009., 164. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 
par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas 
statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas 
Kopienu Statistikas birojam, uz kuru 
attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu 
(EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un 
Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, 
ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas 
programmu komiteju (OV L 87, 
31.3.2009., 164. lpp.).

Or. es

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir lielākas iespējas novērst informācijas trūkumu, izmantojot Eiropas 
Statistikas programmu.

Grozījums Nr. 406

Regulas priekšlikums
131. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ELFLA atbalstu, uz kuru 
neattiecas LESD 42. pants un uz ko 
pilnībā attiecas LESD 107., 108. un 
109. pants, uzskata par valsts atbalstu, kas 
atļauts Regulā (ES) Nr. 702/2014 
paredzētajiem mērķiem, ja tie ir iekļauti 
95. panta 2. punkta e) apakšpunktā 
minētā KLP Stratēģiskā plāna 
V pielikumā, ja KLP stratēģiskais plāns ir 
apstiprināts saskaņā ar 106. panta 
noteikumiem bez dalībvalsts pienākuma 
veikt jebkādu citu papildu procedūru 
attiecībā uz paziņojumu.

Regulas (ES) Nr. 702/2014 12. pantā 
minētais gada ziņojums par valsts atbalstu 
tiks aizstāts ar 121. pantā minēto KLP 
Stratēģiskā plāna gada veikuma 
ziņojumu.
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Or. es

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkā šīs stratēģiskajos plānos iekļautās intervences, kas tiek uzskatītas par 
valsts atbalstu, jāuzskata par atļautām, tiklīdz Eiropas Komisija ir apstiprinājusi stratēģiskos 
plānus bez turpmākiem paziņojumiem.

Grozījums Nr. 407

Regulas priekšlikums
132. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu maksājumus, kas saistīti ar 
darbībām, uz kurām attiecas LESD 42. 
panta piemērošanas joma, un kas 
paredzēti, lai nodrošinātu 
papildfinansējumu intervencēm, kurām 
Savienības atbalsts ir piešķirts jebkurā KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanas posmā, drīkst 
veikt tikai tad, ja šie maksājumi atbilst šai 
regulai, ir norādīti KLP stratēģisko plānu V 
pielikumā, kā paredzēts 103. panta 5. 
punktā, un saņēmuši Komisijas 
apstiprinājumu.

Dalībvalstu maksājumus, kas saistīti ar 
darbībām, kas paredzētas, lai nodrošinātu 
papildfinansējumu intervencēm, kurām 
Savienības atbalsts ir piešķirts jebkurā KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanas posmā, drīkst 
veikt tikai tad, ja šie maksājumi atbilst šai 
regulai, ir norādīti KLP stratēģisko plānu V 
pielikumā, kā paredzēts 103. panta 5. 
punktā, un saņēmuši Komisijas 
apstiprinājumu.

Or. es

Pamatojums

Saskaņots ar iepriekšējo grozījumu.

Grozījums Nr. 408

Regulas priekšlikums
135. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešajiem maksājumiem, kas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV 
nodaļu piešķirti Savienības tālākajiem 
reģioniem, piemēro tikai šīs regulas 3. 
panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 4. 
panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu, 
III sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, 16. pantu un 

1. Tiešajiem maksājumiem, kas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV 
nodaļu piešķirti Savienības tālākajiem 
reģioniem, piemēro tikai šīs regulas 3. 
panta a) un b) punktu, 4. panta 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunktu, III sadaļas I 
nodaļas 2. iedaļu, 16. pantu un IX sadaļu. 
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IX sadaļu. Regulas 4. panta 1. punkta a), b) 
un d) apakšpunktu, III sadaļas I nodaļas 2. 
iedaļu, 16. pantu un IX sadaļu piemēro, 
neradot pienākumus saistībā ar KLP 
stratēģisko plānu.

Regulas 4. panta 1. punkta a), b) un d) 
apakšpunktu, III sadaļas I nodaļas 2. 
iedaļu, 16. pantu un IX sadaļu piemēro, 
neradot pienākumus saistībā ar KLP 
stratēģisko plānu.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikuma 3. pantā nav 2. punkta.

Grozījums Nr. 409

Regulas priekšlikums
135. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiešajiem maksājumiem, kas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV 
nodaļu piešķirti Egejas jūras nelielajām 
salām, piemēro tikai šīs regulas 3. panta 2. 
punkta a) un b) apakšpunktu, 4. pantu, III 
sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, III sadaļas II 
nodaļas 1. un 2. iedaļu un IX sadaļu. 
Regulas 4. pantu, III sadaļas I nodaļas 2. 
iedaļu, III sadaļas II nodaļas 1. un 2. iedaļu 
un IX sadaļu piemēro, neradot pienākumus 
saistībā ar KLP stratēģisko plānu.

2. Tiešajiem maksājumiem, kas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV 
nodaļu piešķirti Egejas jūras nelielajām 
salām, piemēro tikai šīs regulas 3. panta a) 
un b) punktu, 4. pantu, III sadaļas I 
nodaļas 2. iedaļu, III sadaļas II nodaļas 1. 
un 2. iedaļu un IX sadaļu. Regulas 4. 
pantu, III sadaļas I nodaļas 2. iedaļu, III 
sadaļas II nodaļas 1. un 2. iedaļu un IX 
sadaļu piemēro, neradot pienākumus 
saistībā ar KLP stratēģisko plānu.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikuma 3. pantā nav 2. punkta.

Grozījums Nr. 410

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50.,78., 81., 
104. un 141. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz septiņu gadu 

2. Pilnvaras pieņemt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50.,78., 81., 
104., 110., 120. un 141. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
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laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms septiņu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējums tiek 
automātiski pagarināts uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

septiņu gadu laikposmu no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģējumu vēlākais 
deviņus mēnešus pirms septiņu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģējums 
tiek automātiski pagarināts uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. es

Pamatojums

Tiek pievienots 110. pants, kas nav iekļauts kļūdas dēļ, kā arī 120. pants, kurā īstenošanas 
akts pārtop par deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 411

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 
104. un 141. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 
104., 110., 120. un 141. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. es

Grozījums Nr. 412

Regulas priekšlikums
138. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Deleģētais akts, kas pieņemts 6. Deleģētais akts, kas pieņemts 
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saskaņā ar 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 
36., 37., 41., 50., 78., 81., 104. un 141. 
pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu no 
Eiropas Parlamenta vai Padomes nav 
saņemti iebildumi vai ja līdz minētā 
termiņa beigām Komisija ir saņēmusi 
informāciju gan no Eiropas Parlamenta, 
gan no Padomes par to, ka iebildumi netiks 
celti. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

saskaņā ar 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 
36., 37., 41., 50., 78., 81., 104., 110., 120.
un 141. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu no 
Eiropas Parlamenta vai Padomes nav 
saņemti iebildumi vai ja līdz minētā 
termiņa beigām Komisija ir saņēmusi 
informāciju gan no Eiropas Parlamenta, 
gan no Padomes par to, ka iebildumi netiks 
celti. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. es

Grozījums Nr. 413

Regulas priekšlikums
140. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr to turpina piemērot darbībām, kas 
īstenotas saskaņā ar lauku attīstības 
programmām, kuras Komisija saskaņā ar 
minēto regulu apstiprinājusi pirms 2021. 
gada 1. janvāra.

Tomēr, neskarot šīs regulas IX un IXa 
pielikuma noteikumus, Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 turpina piemērot vēlākais 
līdz 2023. gadam:

a) darbībām, kas īstenotas lauku
attīstības programmās, kuras Eiropas
Komisija apstiprinājusi saskaņā ar šo 
regulu, un

b) lauku attīstības programmām, kas 
pirms 2023. gada 1. janvāra apstiprinātas 
saskaņā ar šīs regulas 10. panta 
2. punktu.

Or. es

Pamatojums

Ir jānodrošina lauku attīstības darbību nepārtrauktība, novēršot plaisu starp pašreizējo 
režīmu un jauno stratēģisko plānu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 414

Regulas priekšlikums
141. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 138. 
pantu pieņemt deleģētos aktus, kas šo 
regulu papildina ar pasākumiem, lai 
jebkādas saņēmēju iegūtās tiesības un 
tiesisko paļāvību aizsargātu tiktāl, ciktāl tas 
vajadzīgs pārejai no kārtības, kas noteikta 
Regulā (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 
1307/2013, uz šajā regulā noteikto kārtību. 
Minētajos pārejas noteikumos jo īpaši 
paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
atbalstu, ko Komisija apstiprinājusi 
atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1305/2013, var 
iekļaut atbalstā, ko sniedz saskaņā ar šo 
regulu, tai skaitā attiecībā uz tehnisko 
palīdzību un ex post izvērtējumiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 138. 
pantu pieņemt deleģētos aktus, kas šo 
regulu papildina ar pasākumiem, lai 
jebkādas saņēmēju iegūtās tiesības un 
tiesisko paļāvību aizsargātu tiktāl, ciktāl tas 
vajadzīgs pārejai no kārtības, kas noteikta 
Regulā (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 
1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, uz šajā 
regulā noteikto kārtību. Minētajos pārejas 
noteikumos jo īpaši paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem atbalstu, ko Komisija 
apstiprinājusi atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 
1305/2013, (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) 
Nr. 1308/2013, var iekļaut atbalstā, ko 
sniedz saskaņā ar šo regulu, tai skaitā 
attiecībā uz tehnisko palīdzību un ex post 
izvērtējumiem, līdz tiek apstiprināts KLP 
stratēģiskais plāns.

Or. es

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt pārejas periodu, kas ļauj saglabāt spēkā esošās atbalsta 
programmas līdz stratēģisko plānu apstiprināšanai. Tādējādi mērķis ir nodrošināt maksājumu 
nepārtrauktību.

Grozījums Nr. 415

Regulas priekšlikums
141.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141.a pants

Ziņojumi

Eiropas Komisija vēlākais līdz 2025. gada 
31. decembrim iesniedz ziņojumu par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
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ietekmi uz dažādiem salu reģioniem, kas 
minēti 135. pantā. Šim ziņojumam 
pievieno priekšlikumus par stratēģisko 
plānu pielāgošanu, lai ņemtu vērā šo 
teritoriju īpatnības un uzlabotu gaidāmos 
rezultātus saskaņā ar 6. panta 1. punktā 
noteiktajiem mērķiem.

Or. es

Grozījums Nr. 416

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.6.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 417

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.6.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.6.a Atbalsta orientēšana uz 
saimniecībām grūtību skartās nozarēs: 
tādu lauksaimnieku īpatsvars, kuri saņem 
saistīto atbalstu par konkurētspējas, 
ilgtspējības vai kvalitātes uzlabošanu

Or. es
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Grozījums Nr. 418

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.8.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.8. Atbalsta orientēšana uz 
saimniecībām grūtību skartās nozarēs: 
tādu lauksaimnieku īpatsvars, kuri saņem 
saistīto atbalstu par konkurētspējas, 
ilgtspējības vai kvalitātes uzlabošanu

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 419

Regulas priekšlikums
I pielikums – ietekmes rādītāji – I.7.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.7. Lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības izmantošana: 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības imports un eksports

I.7. Lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības izmantošana: 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības eksports

Or. es

Grozījums Nr. 420

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.9.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.9.a Klātbūtnes uzlabošana ārējos tirgos: 
jaunie galamērķi ir pieejami Eiropas 
eksportam un ārējo tirgu konsolidācijai, 
pateicoties veicināšanas pasākumiem

Or. es
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Grozījums Nr. 421

Regulas priekšlikums
I pielikums – ietekmes rādītāji – I.10.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I.10. Klimata pārmaiņu seku mazināšanas 
veicināšana: lauksaimniecībā saražotās 
SEG emisijas samazināšana

I.10. Klimata pārmaiņu seku mazināšanas 
veicināšana: lauksaimniecībā saražotās 
SEG emisijas samazināšana un apmežotās 
platības palielināšana

Or. es

Grozījums Nr. 422

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.14.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 423

Regulas priekšlikums
I pielikums – ES konkrētie mērķi – 6. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veicināt ilgtspējīgu attīstību, izmantojot
dabas resursu efektīvāku pārvaldīšanu

Or. es
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Grozījums Nr. 424

Regulas priekšlikums
I pielikums – ES konkrētie mērķi – 8. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un 
veicināt darījumdarbību lauku apvidos

Piesaistīt gados jaunus un jaunus 
lauksaimniekus un veicināt darījumdarbību 
lauku apvidos

Or. es

Grozījums Nr. 425

Regulas priekšlikums
I pielikums – izlaides rādītāji – O.22.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

O.22. Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu lauksaimnieku skaits

O.22. Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu gados jaunu lauksaimnieku 
skaits

Or. es

Grozījums Nr. 426

Regulas priekšlikums
I pielikums – izlaides rādītāji – O.22.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

O.22.a Darbības sākšanas dotācijas 
saņēmušu jaunu lauksaimnieku skaits

Or. es
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Grozījums Nr. 427

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.30.

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

R.30. Paaudžu maiņa: tādu saskaņā ar 
4. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
definēto gados jaunu lauksaimnieku skaits, 
kuri izveidojuši saimniecības ar KLP 
atbalstu

Or. es

Grozījums Nr. 428

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.30.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.30.a Jauni lauksaimnieki: tādu jaunu 
lauksaimnieku skaits lauksaimniecības 
nozarē, kuri saņem KLP atbalstu

Or. es

Grozījums Nr. 429

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.30.b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.30.b Lauksaimnieces: tādu sieviešu 
skaits, kuras saņem atbalstu no KLP

Or. es
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Grozījums Nr. 430

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.30.c (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.30.c Jaunietes: tādu jaunu sieviešu 
skaits, kuras saņem atbalstu darbības 
sākšanai

Or. es

Grozījums Nr. 431

Regulas priekšlikums
I pielikums – rezultātu rādītāji – R.31.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

R.31.a Sieviešu nodarbinātības 
pieaugums: jaunas sieviešu darba vietas 
finansētajos projektos

Or. es

Grozījums Nr. 432

Regulas priekšlikums
I pielikums – ES konkrētie mērķi – 9. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veicināt nodarbinātību, izaugsmi, sociālo 
iekļautību, sieviešu līdzdalību lauku 
ekonomikā un vietējo attīstību lauku 
apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un 
ilgtspējīgu mežsaimniecību)

Or. es
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Grozījums Nr. 433

Regulas priekšlikums
I pielikums – ES konkrētie mērķi – 10. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzlabot ES lauksaimniecības spēju reaģēt 
uz sabiedrības prasībām pārtikas kvalitātes 
un nekaitīguma, vides ilgtspējas un 
dzīvnieku labturības jomā

Or. es

Grozījums Nr. 434

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 1 – Prasības un standarti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilggadīgo zālāju uzturēšana, pamatojoties 
uz ilggadīgo zālāju platības un 
lauksaimniecības platības attiecību

Ilggadīgo zālāju uzturēšana, pamatojoties 
uz ilggadīgo zālāju platības un 
lauksaimniecības platības attiecību

5 % maksimālais variācijas koeficients 
valsts, reģionālā vai saimniecības līmenī

Or. es

Grozījums Nr. 435

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 2 – Prasības un standarti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīga mitrāju un kūdrāju aizsardzība Pienācīga mitrāju un kūdrāju aizsardzība 
ekoloģiski jutīgos apgabalos

Or. es
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Grozījums Nr. 436

Regulas priekšlikums
III pielikums – SMR 1 – Prasības un standarti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā:

11. panta 3. punkta e) un h) apakšpunkts 
attiecībā uz obligātajām prasībām par 
fosfātu piesārņojuma difūzo avotu kontroli

11. panta 3. punkta e) apakšpunkts 
attiecībā uz obligātajām prasībām par 
fosfātu piesārņojuma difūzo avotu kontroli

Or. es

Grozījums Nr. 437

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 5 – Prasības un standarti – Standarta galvenais mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimniecību ilgtspējības instrumenta 
barības vielām izmantošana

svītrots

Barības vielu ilgtspējīga pārvaldība

Or. es

Grozījums Nr. 438

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 7 – Prasības un standarti – Standarta galvenais mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nav pieļaujama kaila zeme visjutīgākajā(-
ajos) periodā(-os)

Nav pieļaujama kaila zeme visjutīgākajā(-
ajos) periodā(-os), izņemot ražas 
sagatavošanas periodos

Augsnes aizsardzība ziemā Augsnes aizsardzība

Or. es
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Grozījums Nr. 439

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 8 – Prasības un standarti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Augseka Augseka saimniecībām, kuru platība 
pārsniedz 10 hektārus, izņemot ilggadīgos 
stādījumus un kultūras, kas atrodas zem 
ūdens

Or. es

Grozījums Nr. 440

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 9 – Prasības un standarti – 1 ievilkums – Standarta galvenais 
mērķis

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Minimālā lauksaimniecības 
platības daļa, kas atvēlēta ar ražošanu 
nesaistītām iezīmēm vai teritorijām

• 5 % no lauksaimniecības 
aramzemes platības, kas atvēlēta ar 
ražošanu nesaistītiem ainavas elementiem, 
iezīmēm vai teritorijām, proteīnaugiem un 
papuvēm

Ar ražošanu nesaistītu iezīmju un teritorijas 
uzturēšana, lai uzlabotu saimniecības 
bioloģisko daudzveidību

Ar ražošanu nesaistītu ainavas elementu
un teritorijas uzturēšana, lai uzlabotu 
saimniecības bioloģisko daudzveidību

Or. es

Grozījums Nr. 441

Regulas priekšlikums
III pielikums – LLVS 10 – Prasības un standarti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegums pārveidot vai apart ilggadīgos 
zālājus Natura 2000 teritorijās

Aizliegums pārveidot vai apart ilggadīgos 
zālājus ekoloģiski jutīgos apgabalos 
Natura 2000 teritorijās
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Or. es
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Grozījums Nr. 442

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

TĀDI DALĪBVALSTU PIEŠĶĪRUMI TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS MINĒTI 81. PANTA 1. PUNKTA PIRMAJĀ DAĻĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

Beļģija 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgārija 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Čehijas Republika 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Dānija 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Vācija 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107939 4 823 107 939 4 823 107 939

Igaunija 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Īrija 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Grieķija 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894

Spānija 4 768 736 743 4 775 898 870 4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 379 4 804 547 379

Francija 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Horvātija 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Itālija 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Kipra 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

Latvija 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Lietuva 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luksemburga 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungārija 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nīderlande 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austrija 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polija 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugāle 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Rumānija 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Slovēnija 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovākija 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Somija 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Zviedrija 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Grozījums

TĀDI DALĪBVALSTU PIEŠĶĪRUMI TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS MINĒTI 81. PANTA 1. PUNKTA PIRMAJĀ DAĻĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

Beļģija X X X X X X X

Bulgārija X X X X X X X

Čehijas Republika X X X X X X X

Dānija X X X X X X X

Vācija X X X X X X X

Igaunija X X X X X X X

Īrija X X X X X X X

Grieķija X X X X X X X

Spānija X X X X X X X

Francija X X X X X X X

Horvātija X X X X X X X

Itālija X X X X X X X

Kipra X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Luksemburga X X X X X X X

Ungārija X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nīderlande X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Polija X X X X X X X



gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

Or. en

TĀDI DALĪBVALSTU GADA PIEŠĶĪRUMI PAR VĪNA NOZARISKAJĀM 
PANTA 1. PUNKTĀ

EUR, pašreizējās cenās

25 721 000

4 954 000

37 381 000

23 030 000
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Spānija 202 147 000

Francija 269 628 000

Horvātija 10 410 000

Itālija 323 883 000

Kipra 4 465 000

Lietuva 43 000

Ungārija 27 970 000

Austrija 13 155 000

Portugāle 62 670 000

Rumānija 45 844 000

Slovēnija 4 849 000

Slovākija 4 887 000

Grozījums

TĀDI DALĪBVALSTU GADA PIEŠĶĪRUMI PAR VĪNA NOZARISKAJĀM 
INTERVENCĒM, KAS MINĒTI 82. PANTA 1. PUNKTĀ

EUR, pašreizējās cenās

Bulgārija X

Čehijas Republika X

Vācija X

Grieķija X

Spānija X

Francija X

Horvātija X

Itālija X

Kipra X

Lietuva X

Ungārija X

Austrija X

Portugāle X

Rumānija X

Slovēnija X

Slovākija X

Or. en
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Grozījums Nr. 444

Regulas priekšlikums
VI pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

DALĪBVALSTU PIEŠĶĪRUMI PAR KOKVILNU, KAS MINĒTI 81. PANTA 1. PUNKTA OTRAJĀ DAĻĀ

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Grozījums

DALĪBVALSTU PIEŠĶĪRUMI PAR KOKVILNU, KAS MINĒTI 81. PANTA 1. PUNKTA OTRAJĀ DAĻĀ

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

Or. en

Grozījums Nr. 445

Regulas priekšlikums
VII pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

TĀDI DALĪBVALSTU PIEŠĶĪRUMI TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM (BEZ KOKVILNAS UN PIRMS 
IEROBEŽOŠANAS REZULTĀTA PĀRVIETOJUMA), KAS MINĒTI 81. PANTA 1. PUNKTA TREŠAJĀ DAĻĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

Beļģija 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Republika 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luksemburga 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nīderlande 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Grozījums

TĀDI DALĪBVALSTU PIEŠĶĪRUMI TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM (BEZ KOKVILNAS UN PIRMS IEROBEŽOŠANAS REZULTĀTA PĀRVIETOJUMA), KAS MINĒTI 
81. PANTA 1. PUNKTA TREŠAJĀ DAĻĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

Beļģija X X X X X X X

Bulgārija X X X X X X X

Čehijas Republika X X X X X X X

Dānija X X X X X X X

Vācija X X X X X X X

Igaunija X X X X X X X

Īrija X X X X X X X

Grieķija X X X X X X X
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

Spānija X X X X X X X

Francija X X X X X X X

Horvātija X X X X X X X

Itālija X X X X X X X

Kipra X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Luksemburga X X X X X X X

Ungārija X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nīderlande X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Polija X X X X X X X

Portugāle X X X X X X X

Rumānija X X X X X X X

Slovēnija X X X X X X X

Slovākija X X X X X X X

Somija X X X X X X X

Zviedrija X X X X X X X

Or. en
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Grozījums Nr. 446

Regulas priekšlikums
IX pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

LAUKU ATTĪSTĪBAS INTERVENCĒM SNIEGTĀ SAVIENĪBAS ATBALSTA SADALĪJUMS (2021–2027), KAS MINĒTS 83. PANTA 3. PUNKTĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Beļģija 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgārija 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Čehijas 
Republika

258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Dānija 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Vācija 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Igaunija 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Īrija 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Grieķija 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Spānija 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Francija 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Horvātija 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Itālija 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597
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Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Kipra 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988

Latvija 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Lietuva 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Luksemburga 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Ungārija 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Malta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Nīderlande 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Austrija 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Polija 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugāle 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumānija 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Slovēnija 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovākija 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Somija 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Zviedrija 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

Kopā ES 27 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Tehniskā 
palīdzība 
(0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Kopā 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712
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Grozījums

LAUKU ATTĪSTĪBAS INTERVENCĒM SNIEGTĀ SAVIENĪBAS ATBALSTA SADALĪJUMS (2021–2027), KAS MINĒTS 83. PANTA 3. PUNKTĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Beļģija X X X X X X X X

Bulgārija X X X X X X X X

Čehijas 
Republika

X X X X X X X X

Dānija X X X X X X X X

Vācija X X X X X X X X

Igaunija X X X X X X X X

Īrija X X X X X X X X

Grieķija X X X X X X X X

Spānija X X X X X X X X

Francija X X X X X X X X

Horvātija X X X X X X X X

Itālija X X X X X X X X

Kipra X X X X X X X X

Latvija X X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X X

Luksemburga X X X X X X X X
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Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Ungārija X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Nīderlande X X X X X X X X

Austrija X X X X X X X X

Polija X X X X X X X X

Portugāle X X X X X X X X

Rumānija X X X X X X X X

Slovēnija X X X X X X X X

Slovākija X X X X X X X X

Somija X X X X X X X X

Zviedrija X X X X X X X X

Kopā ES 27 X X X X X X X X

Tehniskā 
palīdzība 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Kopā X X X X X X X X

Or. en
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Grozījums Nr. 447

Regulas priekšlikums
IXa pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

LAUKU ATTĪSTĪBAS INTERVENCĒM SNIEGTĀ SAVIENĪBAS ATBALSTA SADALĪJUMS (2021–2027), KAS MINĒTS 83. PANTA 3. PUNKTĀ

(2018. gada cenās1, EUR)

Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Beļģija 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulgārija 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Čehijas 
Republika

243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Dānija 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Vācija 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Igaunija 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Īrija 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Grieķija 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Spānija 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Francija 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Horvātija 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Itālija 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Kipra 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711
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Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Latvija 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Lietuva 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Luksemburga 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Ungārija 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Malta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Nīderlande 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Austrija 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Polija 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugāle 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Rumānija 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Slovēnija 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovākija 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Somija 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Zviedrija 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

Kopā ES 27 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Tehniskā 
palīdzība 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Kopā 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________

"2018. gada cenās" norādītās summas ir iekļautas informācijas nolūkā; tās ir indikatīvas un nav juridiski saistošas.
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Grozījums

LAUKU ATTĪSTĪBAS INTERVENCĒM SNIEGTĀ SAVIENĪBAS ATBALSTA SADALĪJUMS (2021–2027), KAS MINĒTS 83. PANTA 3. PUNKTĀ

(2018. gada cenās1, EUR)

Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Beļģija X X X X X X X X

Bulgārija X X X X X X X X

Čehijas 
Republika

X X X X X X X X

Dānija X X X X X X X X

Vācija X X X X X X X X

Igaunija X X X X X X X X

Īrija X X X X X X X X

Grieķija X X X X X X X X

Spānija X X X X X X X X

Francija X X X X X X X X

Horvātija X X X X X X X X

Itālija X X X X X X X X

Kipra X X X X X X X X

Latvija X X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X X
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Gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads
KOPĀ 2021.–
2027. gadā

Luksemburga X X X X X X X X

Ungārija X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Nīderlande X X X X X X X X

Austrija X X X X X X X X

Polija X X X X X X X X

Portugāle X X X X X X X X

Rumānija X X X X X X X X

Slovēnija X X X X X X X X

Slovākija X X X X X X X X

Somija X X X X X X X X

Zviedrija X X X X X X X X

Kopā ES 27 X X X X X X X X

Tehniskā 
palīdzība 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Kopā X X X X X X X X

__________________

"2018. gada cenās" norādītās summas ir iekļautas informācijas nolūkā; tās ir indikatīvas un nav juridiski saistošas.

Or. en
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Grozījums Nr. 448

Regulas priekšlikums
X pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

MINIMĀLĀS SUMMAS, KAS REZERVĒTAS MĒRĶIM “PIESAISTĪT GADOS JAUNUS LAUKSAIMNIEKUS UN VEICINĀT DARĪJUMDARBĪBU LAUKU APVIDOS”, KĀ 
MINĒTS 86. PANTA 5. PUNKTĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

Beļģija 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgārija 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Čehijas Republika 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Dānija 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Vācija 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Igaunija 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Īrija 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grieķija 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Spānija 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Francija 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Horvātija 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Itālija 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un 
turpmākie gadi

Kipra 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Latvija 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lietuva 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luksemburga 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungārija 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Nīderlande 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austrija 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polija 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugāle 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumānija 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovēnija 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovākija 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Somija 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Zviedrija 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Grozījums

MINIMĀLĀS SUMMAS, KAS REZERVĒTAS GADOS JAUNIEM LAUKSAIMNIEKIEM, KĀ MINĒTS 86. PANTA 4. PUNKTĀ

(pašreizējās cenās, EUR)

Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

Beļģija X X X X X X X

Bulgārija X X X X X X X

Čehijas Republika X X X X X X X

Dānija X X X X X X X

Vācija X X X X X X X

Igaunija X X X X X X X

Īrija X X X X X X X

Grieķija X X X X X X X

Spānija X X X X X X X

Francija X X X X X X X

Horvātija X X X X X X X

Itālija X X X X X X X

Kipra X X X X X X X

Latvija X X X X X X X

Lietuva X X X X X X X

Luksemburga X X X X X X X

Ungārija X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nīderlande X X X X X X X

Austrija X X X X X X X

Polija X X X X X X X
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Kalendārais gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads
2027. un turpmākie 
gadi

Portugāle X X X X X X X

Rumānija X X X X X X X

Slovēnija X X X X X X X

Slovākija X X X X X X X

Somija X X X X X X X

Zviedrija X X X X X X X

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisijas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas priekšlikums paredz 
vēl nebijušu radikālu paradigmas maiņu, jo tajā tiek ierosināts pāriet no pilnībā preskriptīvas 
shēmas, kuras pamatā ir sarežģīta atbilstības noteikumu sistēma, uz citu, kas vērsta uz 
konkrētu rezultātu sasniegšanu un ietver spēcīgus vides apsvērumus, nosakot dalībvalstīm 
plašas subsidiaritātes robežas, lai ņemtu vērā to īpašās vajadzības. Eiropas Komisija vairs 
neveiks KLP atbalsta pārvaldības pārbaudi uz vietas, un tās galvenais uzdevums būs 
dalībvalstu noteikto mērķrādītāju atbilstības līmeņa uzraudzība, pamatojoties uz konkrētiem 
kopējiem mērķiem. Kā norāda Eiropas Komisija, viens no priekšlikuma galvenajiem mērķiem 
ir vienkāršošana, kā arī administratīvā sloga samazināšana dalībvalstīm un atbalsta 
saņēmējiem.

Jaunais KLP modelis paredz tā dēvētā pirmā un otrā pīlāra apvienošanu vienā regulā un 
vienlaikus iekļauj būtisku daļu no lauksaimniecības produktu tirgus kopīgās organizācijas 
(TKO), to visu ietverot visaptverošākā pieejā jaunajiem valstu stratēģiskajiem plāniem.

Reformas pamatu veido KLP atbalsta pārdalīšana, modernizācija, inovācija un, galvenais, vidi 
saudzējošāka lauksaimniecība.

Manuprāt, tas ir projekts, kuru spēcīgi ietekmē budžeta samazinājuma draudi, ko Eiropas 
Savienība piedzīvo Apvienotās Karalistes izstāšanās un, iespējams, arī citu politisko prioritāšu 
dēļ.
Mana parlamentārā ziņojuma projekta sagatavošanas laikā sarunas par jauno daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam vēl turpinās, tādēļ Parlamenta Lauksaimniecības komitejai 
vajadzētu aicināt saglabāt KLP budžeta piešķīrumus vismaz tādā pašā līmenī kā pašreizējā
plānošanas periodā. Ir jāatgādina Eiropas valdībām, cik liela nozīme ir šai politikai kā daudzu 
lauku apvidu dzinējspēkam un pārtikas kvalitātes, nekaitīguma un pietiekamības augsta 
līmeņa garantijai Eiropas patērētājiem. 

Daudzi mūsu parlamentārās komitejas locekļi ir pauduši bažas par priekšlikumā ietverto lielo 
subsidiaritātes slogu, kas rada satraukumu par iespējamo renacionalizāciju. Tādēļ svarīgs ir 
uzdevums, kas tuvākajos mēnešos būs jāveic Eiropas Parlamentā, lai pašreizējo priekšlikuma 
tekstu ievirzītu atpakaļ pareizajās sliedēs nolūkā nostiprināt dažus kopīgus KLP elementus. 
Tomēr uzskatu, ka ir jāpanāk pienācīgs līdzsvars starp šīs kopējās sistēmas izveidi un 
vajadzību piešķirt dalībvalstīm rīcības brīvību, lai pielāgotu ES noteikumus konkrētajai
situācijai to teritorijā. Nevēloties apšaubīt jaunā modeļa filozofiju, kas, šķiet, pieņem lielāko 
daļu no iesaistītajām nozarēm un valdībām, viens no mana ziņojuma galvenajiem mērķiem ir 
panākt stabilu Eiropas Savienības noteikumu kopumu, lai novērstu konkurences izkropļojumu 
risku dažādu dalībvalstu vai reģionu lauksaimnieku vidū.

Paradoksāli ir tas, ka Eiropas Komisija, no vienas puses, ierosina vienkāršot politiku un, no 
otras puses, ierosina jaunu modeli, kas vismaz pirmajos gados radīs sarežģījumus. Jauno 
stratēģisko plānu izstrāde un pārvaldība nebūs vienkāršs uzdevums, tāpēc ierosinu atlikt to 
īstenošanu līdz 2023. gadam, arī lai novērstu ražotājiem paredzēto maksājumu kavēšanos.

Dalībvalstīm var nākties saskarties ar daudzām grūtībām, lai sasniegtu tos mērķrādītājus, kas 
saistīti ar vērienīgiem mērķiem vides, ekonomikas un sociālajā jomā. Šķiet, ir skaidrs, ka 
stratēģiskie plāni pirmos gadus savā ziņā līdzināsies izmēģinājuma projektiem, kuri laika 
gaitā ir pēc iespējas jāuzlabo. Tomēr lauksaimnieku administratīvā sloga samazināšana būs 
dalībvalstu pienākums, ko faktiski jāvar izpildīt, izmantojot satelītu datu vākšanas 
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vispārināšanu.

Papildus modeļa izmaiņām priekšlikumā ir ietverti vairāki novatoriski elementi, piemēram, 
jaunas ekoshēmas iekļaušana saistītajam atbalstam paredzētajā nodaļā, kas, šķiet, ir atbilde uz 
pieaugošo spiedienu kopējās lauksaimniecības politiku padarīt likumīgu no vides viedokļa. Šī 
shēma ir jāaplūko priekšlikumā ierosinātās jaunās zaļās arhitektūras kontekstā, kurā arī ir 
paredzēti pastiprināti nosacījumi un agrovides un klimata pasākumu saglabāšana, ko līdz šim 
uzskatīja par KLP otro pīlāru. No otras puses, lauku attīstības pasākumu vērienīgums vides 
jomā būtiski palielināsies, ja apgabali, kuros ir dabas ierobežojumi, netiks iekļauti tajos 30 %, 
ko aprēķina no ELFLA līdzekļiem, kuriem obligāti ir jābūt attiecināmiem uz saistībām tādās 
jomās kā vide un cīņa pret klimata pārmaiņām. 

Lai novērstu to, ka jaunā ekoloģiskā shēma būtiski ietekmē ražotāju ienākumus, ierosinu 
iekļaut tādu noteiktu darbību uzturēšanu, kuras ir labvēlīgas lauku apgabalu saglabāšanai, lai 
aptvertu pēc iespējas vairāk saņēmēju. Turklāt šai jaunajai shēmai ir jāļauj būt lieliskam 
papildinājumam agrovides un klimata pasākumiem lauku attīstības jomā. Es ceru, ka attiecībā 
uz tiem apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi, parlamentārajās debatēs būs acīmredzama to 
svarīgā vidiskā nozīme un ka lēmums par to neiekļaušanu 30 procentu aprēķinā galu galā 
netiks pieņemts, ņemot vērā arī to, ka Eiropas Komisijas priekšlikumā, kā arī tā ietekmes 
novērtējumā ir ietverti elementi, kas ir pretrunā pamatam, uz kura balstās šī neiekļaušana.

Tāpat uzskatu, ka Komisijas ierosinātā veikuma prēmija netieši veido daļu no priekšlikuma 
vidiskās struktūras, kas, pretēji tam, kā sākotnēji varētu domāt, patiesībā nenozīmē līdzekļu 
palielināšanu valstīm, kuras gūst vislabākos rezultātus, bet gan pārtop par sodu tām, kuras tos 
nespēj sasniegt. Savā ziņojumā ierosinu to svītrot, jo jaunais modelis jau paredz finansiālas 
sankcijas tām valstīm, kuras neīsteno izvirzītos mērķus.

Otrs jaunā modeļa pīlārs ir KLP atbalsta pārdalīšana, un tādēļ Komisija ierosina, no vienas 
puses, samazināt līdzekļus, ko saņem lielākās saimniecības, un, no otras puses, ieviest 
obligātu pārdalošu maksājumu, no kā labumu gūtu vidējās un mazās saimniecības. Saziņā ar 
dažādiem reformā iesaistītajiem dalībniekiem secināju — liela daļa uzskata, ka Komisijas 
ierosinātajā tā sauktajā "maksimuma noteikšanā" (capping) nav ņemtas vērā dalībvalstu 
dažādās ražošanas struktūras, kas varētu radīt ļoti atšķirīgu ietekmi dažādās valstīs. Manis 
ieteiktie grozījumi ir paredzēti, lai kliedētu šīs bažas, piedāvājot izvēles risinājumu, kas būtu 
vairāk pielāgots katras valsts reālajai situācijai. Attiecībā uz pārdalošo maksājumu Komisijas
priekšlikumā neatrisināti ir atstāti galvenie aspekti, kas, manuprāt, būtu jāatspoguļo pamataktā 
vismaz ar mērķi izveidot kopējus KLP atbalsta pārdales kritērijus.

Valstu stratēģiskajiem plāniem saskaņā ar priekšlikumu būs jāveicina deviņu konkrētu mērķu
sasniegšana, attiecībā uz kuriem ir formulēti dažādi Eiropas Komisijas ierosinātie ietekmes, 
rezultātu un izlaides rādītāji, lai uzraudzītu katras valsts noteikto mērķrādītāju izpildes līmeni. 
Mans ziņojums neievieš būtiskas izmaiņas Komisijas priekšlikumā attiecībā uz mērķiem un 
rādītājiem, lai stratēģisko plānu īstenošanu nesarežģītu vēl vairāk, tomēr es vēlējos papildināt 
šos mērķus un rādītājus, lai galvenokārt uzsvērtu iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmu 
un nepieciešamību uzlabot sieviešu līdzdalību lauku ekonomikā.

Jaunajam modelim svarīgāk par jebkuru mērķi ir nodrošināt pienācīgu ienākumu saglabāšanu 
Eiropas lauku iedzīvotājiem — prasība, kuru nevar atdalīt no mērķiem vides jomā, jo 
nepietiekami ienākumi negatīvi ietekmētu lauksaimnieku apņemšanos aizsargāt apkārtējo
vidi. Tāpēc uzskatu, ka ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam ir jābūt nozīmīgam 
attiecībā uz visiem tiešajiem maksājumiem, kas paredzēti ražotājiem, un es ierosinu šim 
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atbalstam piešķirt vismaz valsts tiešo maksājumu finansējumu. 

Attiecībā uz sarežģīto definīciju daļu, starp kurām izceļas īstena lauksaimnieka definīcija, es 
ceru, ka parlamentārās debates viesīs skaidrību attiecībā uz dažiem būtiskiem aspektiem. 
Dažas Komisijas ierosinātās definīcijas nav pietiekami skaidras, piemēram, "ilggadīgo zālāju" 
definīcija, jo tajā nav ņemta vērā definīcija, par kuru vēl pirms pirms diviem gadiem saistībā 
ar KLP tekstu vidusposma pārskatīšanu notika vienošanās attiecībā uz "Omnibus" regulu. 
Jaunā definīcija nepietiekami aptver dažādos dalībvalstu apstākļus, jo īpaši Vidusjūras ganību 
stāvokli, sevišķi sklerofilos ganību mežus (dehesas).

Atbalsts, kas saistīts ar ražošanu, arī ir nozīmīgs diskusiju temats. Apzinos, cik lielā mērā šis 
atbalsts ir vajadzīgs saimniecībām, kuras rada nestabilu situāciju vides vai ekonomikas jomā, 
un jo īpaši bezzemes lopkopības saimniecībām, kuras nevar saņemt atbalstu no KLP citu 
instrumentu veidā. Ierosinu saglabāt tiešo saistīto maksājumu kvotu, lai gan vienlaikus es 
atzinīgi vērtēju Eiropas Komisijas priekšlikumu nodrošināt dalībvalstīm iespēju piešķirt līdz 
pat 3 procentiem no tiešo maksājumu finansējuma jaunu nozarisko intervenču ieviešanai, kas 
arī varētu veicināt grūtību novēršanu attiecībā uz dažiem produkcijas veidiem.

Lai gan paaudžu maiņa ir minēta jaunās regulas mērķos, attiecībā uz gados jaunajiem 
lauksaimniekiem Komisijas priekšlikumā nav būtisku izmaiņu pašreizējos atbalsta 
instrumentos. Ja mērķis ir veicināt lauku apvidu atjaunošanos, uzskatu, ka mēs spējam uzlabot 
kopīgos atbilstības standartus, galveno uzmanību pievēršot jauniešiem, kā arī veicinot atbalstu 
jaunajiem lauksaimniekiem neatkarīgi no vecuma un sieviešu līdzdalību lauku apvidu 
ekonomikā.

Attiecībā uz lauku attīstību ierosinātā finansējuma samazināšana ir ļoti satraucoša, tāpat kā 
Eiropas līdzfinansējuma likmju samazināšana par vairāk nekā 10 procentiem. Komisija ir 
aizmirsusi par likviditātes problēmām dažās Eiropas valstīs un reģionos un to, ka tās ietekmē 
programmu izpildes līmeni, un, ja šie samazinājumi tiktu veikti, stāvoklis varētu 
pasliktināties.

Kopumā Eiropas Komisijas ierosinātā jaunā lauku attīstībai paredzētā nodaļa satura ziņā 
salīdzinājumā ar spēkā esošo regulu ir būtiski zaudējusi nozīmi, piešķirot dalībvalstīm lielāku 
elastību intervenču izstrādē. Lai gan būtībā ir vajadzīga zināma elastības pakāpe, uzskatu, ka 
teksts ir jāpapildina, precīzāk jānosaka, kas būs saņēmēji, un jānosaka visās dalībvalstīs 
kopējais maksimāli pieļaujamais atbalsts dažādām intervencēm.

Visbeidzot es vēlētos uzsvērt, ka mūsu rīcībā ir priekšlikums, kam ir liela ietekme un nozīme 
Eiropas lauku teritorijās, jo īpaši šajā Eiropas Savienības nākotnei izšķirošajā pārmaiņu laikā, 
un es uzskatu, ka Eiropas Parlamentam šajā reformā ir svarīga loma, tāpēc es vēlos paust savu 
stingro nodomu strādāt, lai panāktu būtisku progresu debatēs pašreizējā pilnvaru termiņā.
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