
 

AM\929569LV.doc  PE503.603v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.3.2013 B7-0082/210 

Grozījums Nr.  210 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami 
sasniegt šīs regulas mērėus, Ħemot vērā 
saikni starp šo regulu un citiem KLP 
instrumentiem un dalībvalstu finanšu 
resursu ierobežojumus paplašinātā 
Savienībā, un tāpēc tos ir iespējams labāk 
sasniegt Savienības līmenī, izmantojot 
Savienības finansējuma daudzgadu 
garantiju un pievēršoties tās prioritātēm, 
Savienība var pieĦemt pasākumus saskaĦā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 
3. punktā noteikto subsidiaritātes principu. 
SaskaĦā ar minētā līguma 5. panta 
4. punktā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā ir paredzēti tikai tie 
pasākumi, kas ir vajadzīgi šā mērėa 
sasniegšanai. 

(2) Tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami 
sasniegt šīs regulas mērėus, Ħemot vērā 
saikni starp šo regulu un citiem KLP 
instrumentiem un dalībvalstu finanšu 
resursu ierobežojumus paplašinātā 
Savienībā, un tāpēc tos Savienības līmenī 
ir iespējams labāk sasniegt, tikai 
izmantojot vērienīga Savienības 
finansējuma daudzgadu garantiju un 
pievēršoties tās prioritātēm; tā kā kopējās 
lauksaimniecības politikas mērėus, proti, 
garantēt lauksaimniecisko ražošanu, 
nodrošināt lauksaimniekiem pienācīgu 
dzīves līmeni, stabilizēt tirgus un 
nodrošināt Eiropas iedzīvotājus ar pārtiku 
par samērīgām cenām, var sasniegt, tikai 
nodrošinot adekvātu finansējumu, kas 
būtu vismaz atbilstīgs iepriekšējās 
daudzgadu shēmas finansējumam 
nemainīgās cenās, Savienība var pieĦemt 
pasākumus saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. panta 3. punktā noteikto 
subsidiaritātes principu. SaskaĦā ar minētā 
līguma 5. panta 4. punktā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā ir 
paredzēti tikai tie pasākumi, kas ir 
vajadzīgi šā mērėa sasniegšanai. 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Grozījums Nr.  211 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Savienības budžetam būtu jāfinansē 
KLP izdevumi, tostarp tie, kas attiecas uz 
lauku attīstību, izmantojot abus fondus vai 
nu tiešā veidā, vai arī īstenojot dalītu 
pārvaldību ar dalībvalstīm. Būtu jānosaka 
pasākumu veidi, kurus var finansēt, 
izmantojot šos fondus. 

(6) Savienības budžetam būtu adekvāti 
jāfinansē KLP izdevumi, lai tā varētu 
īstenot mērėus saistībā ar Eiropas 
lauksaimnieciskās ražošanas līmeĦa 
saglabāšanu un lauksaimnieku ienākumu 
garantēšanu, Ħemot vērā tirgus un 
lauksaimnieciskās ražošanas resursu 
cenu izmaiĦas. TādēĜ no Savienības 
budžeta būtu jāpiešėir vērienīgs 
finansējums, tostarp lauku attīstībai, 
izmantojot abus fondus vai nu tiešā veidā, 
vai arī īstenojot dalītu pārvaldību ar 
dalībvalstīm. Būtu jānosaka pasākumu 
veidi, kurus var finansēt, izmantojot šos 
fondus. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/212 

Grozījums Nr.  212 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Saistībā ar budžeta disciplīnas 
ievērošanu jānosaka gada maksimālā 
izdevumu summa, kas finansējama no 
ELGF, Ħemot vērā šim fondam paredzētās 
maksimālās summas saskaĦā ar daudzgadu 
finanšu shēmu, kas izveidota ar Padomes 
Regulu (ES) Nr. xxx/xxx, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.-
2020. gadam [DFS]. 

(15) Saistībā ar budžeta disciplīnas 
ievērošanu jānosaka gada maksimālā 
izdevumu summa, kas finansējama no 
ELGF, Ħemot vērā šim fondam paredzētās 
maksimālās summas saskaĦā ar daudzgadu 
finanšu shēmu, kas izveidota ar Padomes 
Regulu (ES) Nr. xxx/xxx, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.-
2020. gadam [DFS]. Lai sasniegtu KLP 
mērėus, ir nepieciešama daudzgadu 
finanšu shēma (DFS) 2014.–2020. gada 
laikposmam, lai KLP nodrošinātu 
finansējumu, kas būtu vismaz līdzvērtīgs 
iepriekšējās daudzgadu finanšu shēmas 
finansējumam nemainīgās cenās un ar 
kuru tiktu Ħemtas vērā izmaiĦas attiecīgo 
sektoru ražošanas izmaksās. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/213 

Grozījums Nr.  213 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Pasākumi, kas veikti, lai noteiktu 
ELGF un ELFLA finanšu ieguldījumu, 
aprēėinot maksimālos finanšu līdzekĜu 
apjomus, neietekmē Līgumā paredzētās 
budžeta lēmējiestādes pilnvaras. Tāpēc šo 
pasākumu pamatā jābūt atsauces summām, 
kas noteiktas saskaĦā ar […] starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgto 
Iestāžu nolīgumu par sadarbību budžeta 
jautājumos un par pareizu budžeta 
pārvaldību un Regulu (ES) Nr. xxx/xxx 
[DFS]]. 

(18) Pasākumi, kas veikti, lai noteiktu 
ELGF un ELFLA finanšu ieguldījumu, 
aprēėinot maksimālos finanšu līdzekĜu 
apjomus, neietekmē Līgumā paredzētās 
budžeta lēmējiestādes pilnvaras. Tāpēc šo 
pasākumu pamatā jābūt atsauces summām, 
kas noteiktas saskaĦā ar […] starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgto 
Iestāžu nolīgumu par sadarbību budžeta 
jautājumos un par pareizu budžeta 
pārvaldību un Regulu (ES) Nr. xxx/xxx 
[DFS], Ħemot vērā lauksaimnieciskās 
ražošanas resursu cenu izmaiĦas, kā arī 
izmaksas, kas rodas, pielāgojot 
lauksaimniecisko ražošanu videi un 
dzīvnieku labturībai labvēlīgākiem 
noteikumiem. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/214 

Grozījums Nr.  214 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

68. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma 
uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā 
kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju 
saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā 
ar politikas mērėiem. Komisijai būtu 
jāizveido kopējas uzraudzības un 
novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot 
attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu 
sniegtās informācijas, savlaicīgu 
pieejamību. To darot, tai būtu jāĦem vērā 
datu vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerăija. Turklāt Komisijas PaziĦojuma 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reăionu komitejai “Budžets stratēăijai 
“Eiropa 2020”” II daĜā tika noteikts, ka ar 
klimata jomu saistītie izdevumi Savienības 
kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 
20 %, paredzot dažādu politiku 
ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj 
novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā 
atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērėiem. 

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma 
uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā 
kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju 
saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā 
ar politikas mērėiem, proti: garantēt 
Eiropas lauksaimnieciskās ražošanas 
kvalitātes un daudzveidības saglabāšanu, 
tirgu stabilizāciju, pienācīgu atalgojumu 
lauksaimniekiem, nodrošinot cenu 
stabilizāciju attiecībā uz konkrētu 
ražošanas apjomu, kvalitatīvas pārtikas 
nodrošināšanu par samērīgām cenām un 
trešo valstu pārtikas apgādes 
suverenitātes ievērošanu. Komisijai būtu 
jāizveido kopējas uzraudzības un 
novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot 
attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu 
sniegtās informācijas, savlaicīgu 
pieejamību. To darot, tai būtu jāĦem vērā 
datu vajadzības un potenciālo datu avotu 
sinerăija. Turklāt Komisijas PaziĦojuma 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reăionu komitejai “Budžets stratēăijai 
“Eiropa 2020”” II daĜā tika noteikts, ka ar 
klimata jomu saistītie izdevumi Savienības 
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kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 
20 %, paredzot dažādu politiku 
ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj 
novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā 
atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērėiem. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Grozījums Nr.  215 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 
politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ELGF izdevumu gada maksimālo 
apjomu veido maksimāli pieĜaujamās 
summas, kas tam noteiktas saskaĦā ar 
Regulu (ES) Nr. xxx/xxx [DFS]. 

1. ELGF izdevumu gada maksimālo 
apjomu veido maksimāli pieĜaujamās 
summas, kas tam noteiktas saskaĦā ar 
Regulu (ES) Nr. xxx/xxx [DFS]. Šajā 
regulā būtu jāĦem vērā vairāki pašreiz 
KLP aktuāli jautājumi: lauksaimnieciskās 
ražošanas dažādības saglabāšana Eiropā, 
jaunu darbinieku piesaiste profesijai, 
tirgus cenu svārstības, lauksaimnieciskās 
ražošanas resursu cenu izmaiĦas, 
izmaksas saistībā ar videi un dzīvnieku 
labturībai labvēlīgākiem ražošanas 
noteikumiem un nepieciešamā 
pielāgošanās saistībā ar klimata 
pārmaiĦām. Minēto iemeslu dēĜ 
daudzgadu finanšu shēmai ir jābūt 
vērienīgai un jānodrošina vismaz tāds 
KLP finansējuma līmenis, kas būtu 
līdzvērtīgs iepriekšējās daudzgadu shēmas 
finansējumam nemainīgās cenās. 

Or. fr 

 
 


