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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 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Kopš 60. gadu beigām Eiropas 
lauksaimniecības politikas īstenošanai ir 
izlietota liela daĜa Eiropas budžeta 
līdzekĜu, cenšoties risināt Eiropai aktuālos 
problēmjautājumus. Neraugoties uz 
īstenoto politiku un finanšu noteikumiem, 
ir radušies jauni problēmjautājumi, un 
jau sen tiek spriests par nepieciešamību 
veikt reformu, lai novērstu šīs politikas 
īstenošanas rezultātā radušos 
izkropĜojumus. Šīs reformas mērėim 
vajadzētu būt pārtikas nekaitīgumam un 
drošībai, no ekonomiskā, vides un sociālā 
viedokĜa ilgtspējīgai lauksaimniecībai, 
lauksaimniecībā nodarbināto un lauku 
rajonos dzīvojošo personu pienācīgam 
ienākumu līmenim, nodrošinot 
lauksaimniecības nozares dzīvotspēju arī 
bez tās atkarības no KLP pēc 2020. gada. 
Visbeidzot, par šīs reformas mērėi būtu 
jānosaka tās kĜūšana par pārejas periodu 
no 50 gadu vecās lauksaimniecības 
politikas uz ilgtspējīgu lauksaimniecības 
nozari, pakāpeniski atsakoties no KLP un 
nosakot dalītu kompetenci starp ES un 
dalībvalstīm. 

Or. en 
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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 

1. pants – 1.a daĜa (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Aicina Komisiju pakāpeniski atteikties no 
KLP budžeta un nākt klajā ar 
priekšlikumu par valsts atbalstu 
lauksaimniecībā, kurā tiktu noteikts 
subsīdiju maksimālo apmērs , kas būtu 
vienāds ar pašreiz KLP ietvaros 
piešėiramo apmēru. Atzīst, ka KLP deva 
iespēju zināmā mērā pārdalīt līdzekĜus 
starp dalībvalstīm, tomēr uzskata, ka šo 
pārdali ar ES budžeta palīdzību var 
nodrošināt arī citādā veidā. 

Or. en 

 

 


