
 

AM\929517LV.doc  PE503.600v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.3.2013 B7-0079/99 

Grozījums Nr.  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach un citi 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

43. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekĜus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešėirto 
atbalstu. Vienlaikus dalībvalstīm, kurās 
tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no 
Savienības atbalsta vidējā apmēra, būtu 
jādod iespēja līdzekĜus no lauku attīstībai 
piešėirtā atbalsta pārvietot uz tiešo 
maksājumu maksimālo apjomu. Šāda 
izvēle būtu jāveic, nepārsniedzot noteiktus 
limitus, vienreiz un attiecībā uz visu šīs 
regulas piemērošanas periodu. 

(43) Lai spēcinātu lauku attīstības politiku, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja līdzekĜus 
no tiešo maksājumu maksimālā apjoma 
pārvietot uz lauku attīstībai piešėirto 
atbalstu. Visām dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai pārvietotos līdzekĜus papildināt ar 
summu, kas ir proporcionāla 
ekoloăiskiem pasākumiem neiztērēto 
līdzekĜu summai, lai nodrošinātu papildu 
atbalstu agrovides un klimata 
pasākumiem. Šāda izvēle būtu jāveic, 
nepārsniedzot noteiktus limitus, vienreiz un 
attiecībā uz visu šīs regulas piemērošanas 
periodu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Grozījums Nr.  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach un citi 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešėiršanai. 

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 20 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešėiršanai. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Grozījums Nr.  101 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach un citi 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 1.a daĜa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 LīdzekĜiem, ko pārdala kā papildu 
atbalstu lauku attīstības programmas 
pasākumiem saskaĦā ar 1. punktu, 
nepiemēro līdzfinansējuma prasības. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Grozījums Nr.  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach un citi 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 
shēmām 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apvienotā Karaliste, Bulgārija, 
Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Slovākija, Somija, 
Spānija un Zviedrija līdz 2013. gada 
1. augustam var nolemt līdz 5 % no 
summas, kas 2015.−2020. gada periodā 
paredzēta, lai atbalstītu lauku attīstības 
programmas pasākumus, ko saskaĦā ar 
Regulu (ES) Nr. […] [RDR] finansē no 
ELFLA, darīt pieejamus šajā regulā 
paredzētu tiešo maksājumu veidā. 
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalsta pasākumiem saskaĦā ar 
lauku attīstības programmu. 

svītrots 

Pirmajā daĜā minēto lēmumu paziĦo 
Komisijai līdz minētajā daĜā norādītajam 
datumam. 

 

Procentuālā daĜa, kas paziĦota saskaĦā ar 
otro daĜu, 1. punkta pirmajā daĜā 
minētajiem gadiem ir vienāda. 

 

Or. en 

 
 


