
AM\561694LV.doc PE 355.754v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

4.4.2005 PE 355.754v01-00

GROZĪJUMI 23-108

Atzinuma projekts (PE 355.448v01-00)
Marian Harkin
Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas lauksaimniecības fonda atbalstu Eiropas lauku 
attīstībai (ELFLA)

Priekšlikums regulai (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 23
6. apsvērums

6) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības, turpmāk sauktu “Fonds”, darbībai 
un darījumiem, kuros tas dod savu 
ieguldījumu, jābūt konsekventai un 
atbilstīgai citām Kopienas politikām, un 
jāievēro visas Kopienas likumdošana.

6) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības, turpmāk sauktu “Fonds”, darbībai 
un darījumiem, kuros tas dod savu 
ieguldījumu, jābūt konsekventai un 
atbilstīgai citām Kopienas politikām, īpaši 
ar sociāli ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas politiku lauku apvidiem, un 
jāievēro visas Kopienas likumdošana. 

Or. en

Pamatojums

Risinot teritoriālās specifikas problēmas, struktūrfondi iesaistās lauku apvidos. Ir sevišķi 
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svarīgi nodrošināt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) iesaistīšanās 
programmu konsekvenci un stratēģisko plānošanu.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 24
6. apsvērums

6) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības, turpmāk sauktu “Fonds”, darbībai 
un darījumiem, kuros tas dod savu 
ieguldījumu, jābūt konsekventai un 
atbilstīgai citām Kopienas politikām, un 
jāievēro visas Kopienas likumdošana.

6) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības, turpmāk sauktu “Fonds”, darbībai 
un darījumiem, kuros tas dod savu 
ieguldījumu, jābūt konsekventai un 
atbilstīgai kohēzijas politikai lauku apvidos 
un citām Kopienas politikām, un jāievēro 
visas Kopienas likumdošana.

Or. fr

Pamatojums

Lauku apvidos joprojām aktīvi izmanto struktūrfondus saskaņā ar īpašiem noteikumiem 
saistībā ar to, kā tiek aplūkota vietējā specifika. Tāpēc jau pašā sākumā jānodrošina, lai 
darbība, ko veic saskaņā ar ELFLA, būtu saskaņota ar (un pat papildinātu) kohēzijas politiku.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 25
7. apsvērums

7) Savā darbībā lauku attīstības labā 
Kopiena rūpējas, lai nodrošinātu būtisku
atšķirību novēršanu un vienlīdzības 
veicināšanu starp sievietēm un vīriešiem 
saskaņā ar Līguma 2. un 3. pantu.

7) Savā darbībā lauku attīstības labā 
Kopiena rūpējas, lai nodrošinātu būtisku
atšķirību novēršanu un nediskriminācijas un 
vienlīdzības veicināšanu starp sievietēm un 
vīriešiem saskaņā ar Līguma 2. un 3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Nediskriminācijas princips aptver plašāku jautājumu loku nekā tikai ar dzimumu pamatotus 
kritērijus. Jāņem vērā visi diskriminācijas veidi saskaņā ar Līguma 13. pantu.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 26
8. a apsvērums (jauns)

8. a) Kultūras attīstība, dabīgās un cilvēka 
pārveidotās vides kvalitāte, dzīves 
kvalitatīvās un kultūras dimensijas, un 
ilgtspējīga tūrisma attīstība veicina lauku 
apvidu izveidi par ekonomiski un sociāli 
pievilcīgākiem, ciktāl šie faktori veicina 
ilgtspējīgas nodarbinātības radīšanu. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 27
10. apsvērums

10) Lauku attīstības programmēšanai ir 
jāatbilst Kopienas un valsts prioritātēm un 
jāpapildina citas Kopienas politikas, sevišķi 
lauksaimniecības tirgus politiku, kohēzijas 
politiku un kopējo zvejniecības politiku.

10) Lauku attīstības programmēšanai ir 
jāatbilst Kopienas un valsts prioritātēm un 
jāpapildina citas Kopienas politikas, sevišķi 
lauksaimniecības tirgus politiku, kohēzijas 
politiku, sociālās integrācijas, 
nediskriminācijas, vienādu iespēju 
nodrošināšanas politiku un kopējo 
zvejniecības politiku.

Or. el

Pamatojums

Atsauce uz “nediskrimināciju”, ko Harkin gluži pareizi iesaka, pilnīgi noteikti nenozīmē 
“vienādu iespēju” sekmēšanu.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 28
10. apsvērums

10) Lauku attīstības programmēšanai ir 
jāatbilst Kopienas un valsts prioritātēm un 
jāpapildina citas Kopienas politikas, sevišķi 
lauksaimniecības tirgus politiku, kohēzijas 

10) Lauku attīstības programmēšanai ir 
jāatbilst Kopienas un valsts prioritātēm un 
jāpapildina citas Kopienas politikas, sevišķi 
lauksaimniecības tirgus politiku, kohēzijas 
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politiku un kopējo zvejniecības politiku. politiku un kopējo zvejniecības politiku. 
Tāpēc ELFLA izmantošanai jāveicina 
sinerģijas saglabāšana starp konverģences 
un konkurences mērķi lauku apvidos, 
iekļaujot ERAF (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda) un ESF (Eiropas Sociālā 
fonda) darbības lauku stratēģiskajos 
plānos. Jānodrošina konsekvence gan 
plānošanas, gan īstenošanas stadijā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 29
30. apsvērums

30) Zemes pārvaldības metožu atbalstam 
jāveicina ilgtspējīga attīstība, mudinot 
lauksaimniekus un mežu īpašniekus jo īpaši 
izmantot zemes lietošanas metodes saskaņā 
ar vajadzību saglabāt dabisko vidi un ainavu, 
un aizsargāt un uzlabot resursus. Tam 
jāveicina Kopienas 6. Vides rīcības 
programmas un prezidentūras secinājumu 
īstenošana attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju. Galvenie risināmie jautājumi 
iekļauj bioloģiskās atšķirības, programmas 
Daba 2000 teritorijas pārvaldību, ūdens un 
augsnes aizsardzību, klimata maiņas 
migrāciju, tai skaitā siltumnīcas efektu 
izraisošo gāžu emisijas samazināšanu, 
amonjaka emisijas samazināšanu un 
pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu. 

30) Zemes pārvaldības metožu atbalstam 
jāveicina ilgtspējīga attīstība, mudinot 
lauksaimniekus un mežu īpašniekus jo īpaši 
izmantot zemes lietošanas metodes saskaņā 
ar vajadzību saglabāt dabisko vidi un ainavu, 
un aizsargāt un uzlabot resursus. Tam 
jāveicina Kopienas 6. Vides rīcības 
programmas un prezidentūras secinājumu 
īstenošana attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju. Galvenie risināmie jautājumi 
iekļauj bioloģiskās atšķirības, programmas 
Daba 2000 teritorijas pārvaldību, ūdens un 
augsnes aizsardzību, klimata maiņas 
migrāciju, tai skaitā siltumnīcas efektu 
izraisošo gāžu emisijas samazināšanu, 
amonjaka emisijas samazināšanu un 
pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu. Daba 
2000 teritorijas pārvaldības darbības, ko 
nevar finansēt ne no struktūrfondiem, ne 
no lauku attīstības fondiem, finansē 
specializēts ES bioloģisko atšķirību fonds 
LIFE+ programmas priekšlikuma ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments savā 2005. gada 10. marta rezolūcijā par programmas Daba 2000 
finansēšanu uzskatīja lauku attīstības un struktūrfondu ieguldījumu par nepietiekamu 
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programmas Daba 2000 atbilstošai līdzfinansēšanai un tāpēc pieprasīja specializēta fonda 
izveidi šim nolūkam LIFE+ programmas priekšlikuma ietvaros.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 30
43. a apsvērums (jauns)

43.a)Visu mazāk labvēlīgu apvidu statusa 
pārskatīšanai jānotiek, apspriežoties ar 
interesentiem valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, un tai jāņem vērā sociāli 
ekonomiskie rādītāji.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 31
45. apsvērums

45) Pastāv vajadzība izmaiņām lauku 
apvidos palīdzēt ieviest diversifikāciju 
zemkopības darbībās ne lauksaimniecisku 
darbību virzienā un attīstīt ne 
lauksaimnieciskus sektorus, veicināt 
nodarbinātību, uzlabot galvenos 
pakalpojumus un izdarīt investīcijas, lai 
padarītu lauku apvidus pievilcīgākus, lai 
mainītu ekonomikas un sociālās lejupslīdes, 
un lauku nepietiekamas apdzīvotības 
tendences. Šajā ziņā ir arī vajadzīgs veikt 
centienus, lai palielinātu cilvēku potenciālu.

45) Pastāv vajadzība izmaiņām lauku 
apvidos palīdzēt ieviest diversifikāciju 
zemkopības darbībās ne lauksaimniecisku 
darbību virzienā un attīstīt ne 
lauksaimnieciskus sektorus, veicināt 
nodarbinātību, uzlabot galvenos 
pakalpojumus un izdarīt investīcijas, lai 
padarītu lauku apvidus pievilcīgākus, lai 
mainītu ekonomikas un sociālās lejupslīdes, 
un lauku nepietiekamas apdzīvotības 
tendences. Tāda nelauksaimnieciska 
uzņēmējdarbība kā amatniecība, tūrisms, 
vietējie restorāni un tikko dibināti 
uzņēmumi ārpus lauksaimniecības sektora, 
ir svarīgi lauku ekonomikas pīlāri. Šīs 
uzņēmējdarbības atbalsts ne tikai novērš 
lauku apvidu nepietiekamu apdzīvotību, bet 
nostiprina tos un saskan ar Lisabonas 
mērķi un Savienības prioritāšu attīstību un 
darba vietu izveidi. Šajā ziņā ir arī vajadzīgs 
veikt centienus, lai palielinātu cilvēku 
potenciālu.

Or. en
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Pamatojums

Zalcburgas konferences secinājumi par lauku attīstību (2003. g.) skaidri un pareizi nosaka, 
ka lauku apvidu attīstību vairs nevar pamatot tikai uz lauksaimniecību un, ka ir obligāta 
diversifikācija gan lauksaimniecības sektorā, gan ārpus tā, lai veicinātu dzīvotspējīgu un 
ilgtspējīgu lauku apdzīvoto vietu izveidi. Šo secinājumu uzsver Lisabonas mērķis un ES 
prioritāte – attīstība un darba vietas. Grozījums uzsver nelauksaimniecisku darbību veicēju 
nozīmi lauku ekonomikā un saskan ar šīm prioritātēm.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 32
56. apsvērums

56) Pārsniedzot šīs summas, dalībvalstīm 
jāņem vērā summas, kas radušās 
modulācijas rezultātā, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. …/… [par KLP (Kopējās 
lauksaimniecības politikas) finansēšanu] 12. 
panta (2) punktā.

56) Pārsniedzot šīs summas, dalībvalstīm 
jāņem vērā summas, kas radušās 
modulācijas rezultātā, kā paredzēts Regulas 
(EK) Nr. …/… [par KLP (Kopējās 
lauksaimniecības politikas) finansēšanu] 12. 
panta (2) punktā un jāpārliecinās, ka tās 
tērē, lai atbalstītu lauku attīstības politiku 
kopumā.

Or. fr

Pamatojums

Summas, kas radušās modulācijas rezultātā, ir jāpiešķir otram pīlāram, lai ļautu atgūt 
balansu starp finansējumu, kas piešķirts lauksaimniekiem, un finansējumu, kas piešķirts citām 
lauksaimniecības attīstībā iesaistītajām pusēm. Modulācijas vērtību (kurai ir pievienota 
noteikta administratīva maksa) varētu apspriest, ja tās vienīgais kalpošanas nolūks būtu 
iedalīt finansējumu, ko tā radīja starp lauksaimniekiem, kuri ir samazinājuši savu vienīgo 
pabalsta maksājumu uz šīs pašas modulācijas rēķina.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 33
60. apsvērums

60) Lai nodrošinātu fonda darbības 
efektivitāti, godīgumu un ilgtspējīgu 
ietekmi, ir jābūt noteikumiem, kas garantē, 
ka investīcijas uzņēmējdarbībā ir ilgstošas, 
kā arī, ka šis fonds netiks izmantots 
negodīgas konkurences nolūkos.

60) Lai nodrošinātu fonda darbības 
efektivitāti, godīgumu un ilgtspējīgu 
ietekmi, ir jābūt noteikumiem, kas garantē, 
ka investīcijas uzņēmējdarbībā ir ilgstošas, 
kā arī, ka šis fonds netiks izmantots 
negodīgas konkurences nolūkos; jāievēro 
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Mazo uzņēmumu harta (kuru pieņēma 
Santa Maria da Feira Eiropas Padome 
2000. gadā).

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Mazo uzņēmumu hartas pieņemšana ir uzsvērusi mazo uzņēmumu svarīgo ietekmi uz 
attīstību, konkurenci un nodarbinātību Eiropas Savienībā. Šādiem uzņēmumiem ir nozīmīgākā 
loma lauku apvidu atjaunošanā un kohēzijas radīšanā ar tiem.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 34
3. pants

Fonds veicina ilgtspējīgu lauku attīstību 
viscaur Kopienā komplementārā kārtībā 
Kopējās lauksaimniecības politikas tirgus un 
ienākumu pabalstu politikai, kohēzijas 
politikai un Kopējās zvejniecības politikai.

Fonds veicina ilgtspējīgu lauku attīstību 
viscaur Kopienā un lauku apvidu 
nepietiekamas apdzīvotības novēršanu 
komplementārā kārtībā Kopējās 
lauksaimniecības politikas tirgus un 
ienākumu pabalstu politikai, kohēzijas 
politikai un Kopējās zvejniecības politikai. 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 35
3. pants

Fonds veicina ilgtspējīgu lauku attīstību 
viscaur Kopienā komplementārā kārtībā 
Kopējās lauksaimniecības politikas tirgus un 
ienākumu pabalstu politikai, kohēzijas 
politikai un Kopējās zvejniecības politikai.

Fonds veicina ilgtspējīgu lauku attīstību 
viscaur Kopienā komplementārā kārtībā 
Kopējās lauksaimniecības politikas tirgus un 
ienākumu pabalstu politikai, kohēzijas 
politikai, sociālās integrācijas, 
nediskriminācijas, vienādu iespēju politikai
un Kopējās zvejniecības politikai. 

Or. el

Pamatojums

Atsauce uz “nediskrimināciju”, ko Harkin gluži pareizi iesaka, pilnīgi noteikti nenozīmē 
“vienādu iespēju” sekmēšanu.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elizabeth Schroedter

Grozījums Nr. 36
4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) uzlabojot dzīves kvalitāti lauku apvidos 
un veicinot ekonomisko darbību 
diversifikāciju.

c) uzlabojot dzīves kvalitāti un kultūras 
attīstību lauku apvidos, un veicinot 
ekonomisko darbību diversifikāciju.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 37
4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) uzlabojot dzīves kvalitāti lauku apvidos 
un veicinot ekonomisko darbību 
diversifikāciju.

c) uzlabojot dzīves kvalitāti lauku apvidos 
un veicinot ekonomisko darbību attīstību un 
diversifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos nevar sasniegt tikai, veicinot jaunas ekonomiskas 
darbības. Ir svarīgi veicināt arī pašreizējās ekonomiskās darbības.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 38
4. panta 1. punkta c a) daļa jauna

c a) :sociālā iekļaušana un 
nediskriminācija lauku apvidos.

Or. en

Pamatojums

Vajadzība pēc Kopienas visaptverošas sociālās iekļaušanas un nediskriminācijas politikas 
jāatspoguļo lauku attīstībā.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 39
5. panta 2. punkts

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina fonda 
un dalībvalstu atbalsta konsekvenci 
Kopienas darbībām, politikai un prioritātēm. 
Fonda atbalstam jābūt savienojamam ar 
ekonomikas un sociālās kohēzijas mērķiem
un, jo īpaši, ar Eiropas Zvejniecības fonda 
mērķiem.

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina fonda 
un dalībvalstu atbalsta konsekvenci 
Kopienas darbībām, politikai un prioritātēm. 
Fonda atbalstam jābūt savienojamam ar 
ekonomikas un sociālās kohēzijas mērķiem
un, jo īpaši, ar Eiropas Zvejniecības fonda 
mērķiem un vides politiku.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 40
5. panta 2. punkts

2. Fonda atbalstam jābūt savienojamam ar 
ekonomikas un sociālās kohēzijas mērķiem
un, jo īpaši, ar Eiropas Zvejniecības fonda 
mērķiem.

2. Fonda atbalstam jābūt savienojamam ar 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem un, jo īpaši, ar Eiropas 
Zvejniecības fonda mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Jāpiemin Eiropas kohēzijas politikas teritoriālais aspekts.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 41
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) jebkuras citas civilās sabiedrības 
pārstāvošās organizācijas, nevalstiskās 
organizācijas (it īpaši vides), organizācijas 
un grupas atbildīgas par vīriešu un sieviešu 
vienlīdzības veicināšanu.

c) jebkuras citas civilās sabiedrības 
pārstāvošās organizācijas, nevalstiskās 
organizācijas (it īpaši vides), organizācijas 
un grupas atbildīgas par vīriešu un sieviešu 
vienlīdzības veicināšanu un ir cīņā pret 
diskrimināciju balstoties uz Līguma 13. 
pantu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt visu diskrimināciju formu vērā ņemšanu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 42
7. pants

7. Dalībvalstis ir atbildīgas par lauku 
attīstības programmu īstenošanu atbilstošā 

7. Dalībvalstis ir atbildīgas par lauku 
attīstības programmu īstenošanu atbilstošā 
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līmenī saskaņā ar saviem institucionālajiem 
pasākumiem.

līmenī saskaņā ar saviem institucionālajiem 
pasākumiem un funkciju decentralizēšanas 
noteikumiem, kā izklāstīts Līgumā par 
Konstitūciju Eiropai.

Or. en

Pamatojums

Jaunā Eiropas Konstitūcija, par kuru vienojies Eiropas Parlaments, uzsver valstu parlamentu 
un reģionu specifisko lomu. Tas nozīmē, ka valstu institucionālie pasākumi ietver piemērotu 
sadarbību valsts, reģionālajā un vietējā struktūrā.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 43
8. panta virsraksts

Vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm Nediskriminācija

Or. en

Pamatojums

Nodrošina savienojamību ar projekta sastādītāja 6. grozījumu 

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 44
8. panta 1. punkts

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāveicina 
vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm 
visās dažādajās programmas ieviešanas 
sfērās.

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāveicina 
vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm un 
nediskriminācija, pamatojoties uz jebkuru 
motīvu, kas uzskaitīts Līguma 13. pantā, 
visās dažādajās programmas ieviešanas 
sfērās.

Or. en

Pamatojums

Vajadzība pēc diskriminācijas nepieļaušanas politikas, lai aptvertu visas kategorijas, ne tikai 
dzimuma.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 45
11. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis iesniedz valsts stratēģijas 
plānus, norādot fonda un iesaistītās 
dalībvalsts darbības prioritātes, ņemot vērā 
Kopienas stratēģijas lauku attīstības 
pamatnostādnes, to specifiskos mērķus, 
fonda atbalstu un citus finanšu resursus. 

1. Dalībvalstis vai cita kompetenta iestāde 
iesniedz stratēģijas plānus, norādot fonda un 
iesaistītās dalībvalsts un reģionu darbības 
prioritātes, ņemot vērā Kopienas stratēģijas 
lauku attīstības pamatnostādnes, to 
specifiskos mērķus, fonda atbalstu un citus 
finanšu resursus.

Or. en

Pamatojums

Regulai jāņem vērā funkciju decentralizēšanas princips un tas, ka dažās dalībvalstīs 
kompetence par lauku attīstību ir pasliktinājusies un neatrodas vienīgi centrālās valdības 
pārziņā

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 46
11. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis iesniedz valsts stratēģijas 
plānu, norādot fonda un iesaistītās 
dalībvalsts darbības prioritātes, ņemot vērā 
Kopienas stratēģijas lauku attīstības 
pamatnostādnes, to specifiskos mērķus, 
fonda atbalstu un citus finanšu resursus.

1. Dalībvalstis iesniedz valsts stratēģijas 
plānu, norādot fonda un iesaistītās 
dalībvalsts darbības prioritātes, ņemot vērā 
reģionu rezultātus, pieredzi un 
novērtējumu un reģionu un vietējo iestāžu 
ieguldījumu, Kopienas stratēģijas lauku 
attīstības pamatnostādnes, to specifiskos 
mērķus, fonda atbalstu un citus finanšu 
resursus.

Or. en

Pamatojums

Valsts stratēģijas plānam jāatspoguļo daudzlīmeņu vadības pieredze attiecībā uz 
lauksaimniecības sabiedrību. Funkciju decentralizēšana šeit nozīmē, ka ir jāatklāj reģionu un 
vietējo iestāžu pieredze; visbeidzot ir jābloķē renacionalizācijas tendences. Ir vajadzīga 
apgriezta pieeja.
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 47
11. panta 3. punkta e) daļa

e) līdzekļus, lai nodrošinātu koordināciju ar 
citiem KLP (Kopējās lauksaimniecības 
politikas) instrumentiem un ar kohēzijas 
politiku;

e) līdzekļus, lai nodrošinātu koordināciju ar 
citiem KLP (Kopējās lauksaimniecības 
politikas) instrumentiem, ar Eiropas 
Zvejniecības fondu, ar LIFE+ programmu
un ar kohēzijas politiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 48
11. panta 3. punkta (g a) daļa (jauna)

g a) īsu pārskatu par to, kā plāns atbalsta 
sociālo iekļaušanu un nediskrimināciju

Or. en

Pamatojums 

Vajadzība pēc plāna, kas atspoguļo visaptverošus Kopienas mērķus

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 49
11.a panta 2. a punkts (jauns)

2. a. Dalībvalstis izpilda šos uzdevumus 
noteiktā laikā, par kuru tās ir vienojušās ar 
Komisiju, lai novērstu jebkādu nevajadzīgu 
vilcināšanos operatīvās programmas 
izveidošanā.

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis un valdību departamenti ir nevajadzīgi novilcinājuši dažādu mehānismu 
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izveidi, kas pieprasīti finansēšanas programmu īstenošanai. Tas radījis nozīmīgu spriedzi 
pārvaldības iestāžu spējai sasniegt izdevumu mērķus. Dalībvalstīm un to valdības 
departamentiem jāievēro norunātais grafiks, lai izstrādātu programmu, kas novērstu no 
šādiem incidentiem nākotnē.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 50
12. panta 2. punkta b a) daļa (jauna)

b a) veids, kādā programmas atbalsta 
sociālo iekļaušanu un nediskrimināciju

Or. en

Pamatojums

Vajadzība pēc gada pārskata, lai izmērītu sociālās iekļaušanas un nediskriminācijas 
panākumus.
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 51
14. panta 2. punkts

2. Dalībvalsts var iesniegt vai nu atsevišķu 
programmu visai savai teritorijai vai 
programmu katram reģionam.

2. Dalībvalsts var iesniegt vai nu atsevišķu 
programmu visai savai teritorijai vai 
programmu katram reģionam, bet tā var arī 
iesniegt valsts programmu dažiem 
pasākumiem un reģionālās programmas 
citiem pasākumiem, kas jāpielāgo dažu 
reģionu īpašām sektoru vai ģeogrāfiskajām 
īpašībām.

Or. fr

Pamatojums

Jāpieņem noteikumi, kas ļauj gūt maksimālu labumu no lauku attīstības pasākumiem. Saskaņā 
ar funkciju decentralizācijas principu veic vajadzīgo darbību jebkurā līmenī, ņemot vērā 
veidu, kādā ir organizētas spējas un atbildība, un kā tās ir uzticētas katrai ES dalībvalstij.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 52
15. panta g) daļa

g) informāciju par atzinību pasākumiem, ko 
finansējuši citi KLP (Kopējās 
lauksaimniecības politikas) instrumenti, ar 
kohēzijas politikas palīdzību, kā arī ar 
Eiropas Zvejniecības fonda palīdzību;

g) informāciju par atzinību pasākumiem, ko 
finansējuši citi KLP (Kopējās 
lauksaimniecības politikas) instrumenti, 
kohēzijas politika, LIFE + programma un
Eiropas Zvejniecības fonds;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 53
16. pants

Kopienas finanšu atbalsts katram no trīs 4. 
pantā minētajiem mērķiem aptver vismaz 
15% no fonda kopējā atbalsta programmas 
prioritātes asīm I un III, kas minētas IV 

Kopienas finanšu atbalsts katram no trīs 4. 
pantā minētajiem mērķiem aptver vismaz 
15% no fonda kopējā atbalsta programmu
prioritātes asīm I un III, kas minētas IV 
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sadaļas I nodaļas I un III iedaļā, un 25% no 
fonda kopējā ieguldījuma programmā 
prioritātes asīm, kas minētas I nodaļas II 
iedaļā.

sadaļas I nodaļas I un III iedaļā, un 25% no 
fonda kopējā ieguldījuma programmā 
prioritātes asīm, kas minētas I nodaļas II 
iedaļā. Šis balanss starp trīs asīm 
nodrošina, ka tiek ievērota Komisijas 
izvēlētā multisektorālā un 
daudzfunkcionālā pieeja, un nodrošina, lai 
lauku attīstības politika apmierinātu lauku 
apvidus vajadzības.

Or. fr

Pamatojums

Pirmās divas izmaiņas ir paredzētas, lai izlabotu drukas kļūdas, kas tika pielaistas šajā 
svarīgajā pantā, un kuras padara to grūti saprotamu.

Jaunā pievienotā teikuma formulējums uzsver priekšlikuma nozīmīgumu, sakarā ar ko 
jāpiešķir minimāla finansējuma summa dažādajām asīm, lai radītu līdzsvaru starp sektoru un 
teritoriālo dimensiju un nodrošinātu, lai lauku attīstības politika netiktu ietekmēta 
lauksaimniecības virzienā.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 54
17. pants

1. Lauku attīstības programmām ir jābūt 
dalībvalsts izveidotām, sekojot ciešai 
sadarbībai ar partneriem, par ko runāts 6. 
pantā.

1. Lauku attīstības programmām ir jābūt 
dalībvalsts izveidotām sekojot ciešai 
sadarbībai ar partneriem, par ko runāts 6. 
pantā. Katra dalībvalsts izstrādā un publicē 
konsultāciju plānu un pēc tam, pirms 
stratēģisko plānu iesniegšanas, iesniedz 
ziņojumu par konsultēšanās procedūras 
raksturu un iznākumu.

Or. el

Pamatojums

Konsultācijām jābūt pārredzamām, bet konsultāciju iznākums ir jāpublicē savlaicīgi, lai 
varētu veikt pasākumus gadījumā, kad tiek konstatētas nepilnības.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 55
17. panta 1. punkts

1. Lauku attīstības programmām ir jābūt 
dalībvalsts izveidotām, sekojot ciešai 
sadarbībai ar partneriem, par ko runāts 6. 
pantā.

1. Lauku attīstības programmām ir jābūt 
dalībvalsts izveidotām saskaņā ar tās 
institucionālo struktūru, sekojot ciešai 
sadarbībai ar partneriem, par ko runāts 6. 
pantā.

Or. en

Pamatojums

Regulai jāņem vērā funkciju decentralizācijas princips un tas, ka dažās dalībvalstīs 
kompetence par lauku attīstību ir pasliktinājusies un neatrodas vienīgi centrālās valdības 
pārziņā. 

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 56
19. panta b) punkta v a) daļa (jauns)

v a) izmantojot finanšu - tehnikas līdzekļus,

Or. pt

Pamatojums

Pasākumiem, kas izveidoti, lai pārstrukturizētu un attīstītu fiskālo potenciālu, kā arī veicinātu 
novatorismu, jāietver tādu finanšu - tehnikas līdzekļu izveide kā riska kapitāla fondi un citi 
pārvietojamie fondi, lauku īpašuma fondi, kā arī garantiju un savstarpējas garantijas fondi.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 57
19. panta b) daļas v b) daļa (jauna)

v b) eksperimentālā attīstība;

Or. pt
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Pamatojums

Pasākumiem, kas izveidoti, lai pārstrukturizētu un attīstītu fiskālo potenciālu, kā arī veicinātu 
novatorismu, jāietver eksperimentālās attīstības atbalsts, ņemot vērā jaunu produktu 
izgudrošanu, ražošanas metodes un tehnoloģijas, un organizēšanas un pārvaldības metodes, 
vai to produktu, tehnoloģiju un metožu uzlabošanu, kas jau ir ražošanā vai lietošanā.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 58
19. panta c) daļas iii a) daļa (jauna)

iii a) atbalstot tādas iniciatīva, kā vietējo 
zemnieku tirgu un pārtikas kvalitātes 
vietējās apgādes shēmas

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 59
21. panta 1. punkta c) daļa

c) iesniedz uzņēmējdarbības plānu 
lauksaimniecības darbību attīstībai.

c) iesniedz uzņēmējdarbības plānu 
lauksaimniecības darbību attīstības (īpašu 
uzmanību pievēršot novatoriskajām ) 
spējām.

Or. en

Pamatojums

Lai izmantotu pieejamo jaunu lauksaimnieku cilvēka potenciālu augstas kvalitātes 
lauksaimniecības preču ražošanā, Komisijas un Padomes priekšlikumam pilnībā jāietver 
novatoriskas ražošanas un jaunas tehnoloģijas metodes.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 60
22. panta 2. punkta 2. apakšpunkta b a) daļa (jauna)

b a) ir indivīds vai kooperatīvs, kas pārņem 
atbrīvotu zemi un sāk to izmantot 
nelauksaimnieciskos nolūkos 
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(nelauksaimniecisks pārnesums), tādos kā 
mežsaimniecības vai dabas rezervju 
radīšana tādā veidā, kas ir saderīgs ar vides 
un dabiskās pasaules kvalitātes aizsardzību 
vai uzlabošanu;

Or. pt

Pamatojums

Jāizveido noteikumi zemes nodošanai indivīdiem vai organizācijām, kas nav iesaistītas 
lauksaimniecībā.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 61
22. panta 3. punkts

3. Atbalsta ilgums priekšlaicīgai aiziešanai 
pensijā nepārsniedz 10 gadus tiesību 
nodevējam un lauksaimniekam. Tas 
nepārsniedz tiesību nodevēja 70. dzimšanas 
dienu un lauksaimnieka parastu 
pensionēšanās vecumu.

3. Atbalsta ilgums priekšlaicīgai aiziešanai 
pensijā nepārsniedz 15 gadus tiesību 
nodevējam un lauksaimniekam. Tas 
nepārsniedz tiesību nodevēja 75. dzimšanas 
dienu un lauksaimnieka parastu 
pensionēšanās vecumu.

Or. pt

Pamatojums

Jāpaliek spēkā pastāvošajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz tiesību nodevēja 
vecumu (75 gadi) un pabalsta ilgumu (15 gadi).

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 62
25. panta 1. punkta a) daļa

a) uzlabot lauku saimniecības vispārējo 
sniegumu, un 

a) uzlabot lauku saimniecības vispārējo 
sniegumu, izmantot novatoriskas ražošanas 
metodes un

Or. en



PE 355.754v01-00 20/42 AM\561694LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

(Paskaidrojums 5., 9.) Ar lauku saimniecību modernizēšanu, kas ir īpašs mērķis, vien 
nepietiek, lai pārstrukturizētu fizisko potenciālu. Saskaņā ar vispārējo orientāciju uz 
ilgtspējīgu attīstību un Lisabonas un Gēteborgas Eiropas Padomes secinājumiem, ir 
vajadzīga integrētāka pieeja, lai novatoriskās spējas varētu attīstīties.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 63
27. panta 1. punkts

Gadījumos, kad ir izdarītas investīcijas, lai 
atbilstu Kopienas standartiem, atbalstu var 
piešķirt tikai tām investīcijām, kuras 
izdarījuši mikro uzņēmumi, kā minēts 2. 
punktā, lai izpildītu nesen ieviestos 
Kopienas standartus. Šajā gadījumā, lai 
izpildītu standartus, var noteikt 
pagarinājuma periodu, kas nepārsniedz 36 
mēnešus no dienas, kurā šie standarti kļūst 
obligāti.

Gadījumos, kad ir izdarītas investīcijas, lai 
atbilstu Kopienas standartiem, atbalstu var 
piešķirt tikai tām investīcijām, kuras 
izdarījuši mikro uzņēmumi un mazie 
tirdzniecības uzņēmumi Komisijas 
Ieteikuma 2003/361/EC nozīmē, lai 
izpildītu nesen ieviestos Kopienas 
standartus. Šajā gadījumā, lai izpildītu 
standartus, var noteikt pagarinājuma 
periodu, kas nepārsniedz 36 mēnešus no 
dienas, kurā šie standarti kļūst obligāti.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 64
27. panta 2. punkts

2. Atbalstu saskaņā ar 1. punktu var 
aprobežot tikai ar mikro un maziem 
uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 
2003/361/EC nozīmē. Mežrūpniecības 
gadījumā atbalstu aprobežo tikai ar mikro 
uzņēmumiem.

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Atbalstam ir jābūt pieejamam visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no to izmēra un iesaistīto 
investīciju veida.
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 65
29. panta 1. punkts

Standartiem jābūt nesen ieviestiem valsts 
likumdošanā, un tiem jāuzliek jaunas 
saistības vai ierobežojumi lauksaimniecības 
praksei, kurai ir nozīmīga ietekme uz 
tipiskām lauksaimniecības darbību 
izmaksām. 

Standartiem jābūt nesen ieviestiem valsts 
likumdošanā, un tiem jāuzliek jaunas 
saistības vai ierobežojumi lauksaimniecības 
praksei, kurai ir nozīmīga ietekme uz 
tipiskām lauksaimniecības darbību 
izmaksām un kuras skar nozīmīgu 
lauksaimnieku skaitu.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no tā, vai Kopienas likumdošana ietekmē vai neietekmē " nozīmīgu lauksaimnieku 
skaitu ", noteikumam par atbalstu lauksaimniekiem, ko ietekmē šāda likumdošana, jāpaliek 
nemainīgam. 
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 66
34. pants a) i) a (jauns)

i a) pabalsts, kas izmaksāts 
lauksaimniekiem, lai kompensētu dabīgus 
traucēkļus visattālākajos reģionos,

Or. pt

Pamatojums

Jāapspriež visattālāko reģionu īpašā situācija.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 67
35. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Tiem jākompensē papildu izmaksas un 
atturētie ienākumi saistībā ar 
lauksaimnieciskās ražošanas traucēkļiem 
iesaistītajā apvidū.

Tiem jākompensē papildu izmaksas un 
atturētie ienākumi saistībā ar 
lauksaimnieciskās ražošanas traucēkļiem 
iesaistītajā apvidū lauksaimniekiem, zemes 
īpašniekiem un zemes lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Ekoloģiskā struktūra un zemes trūkums dažās valstīs ir izraisījis elastīgāku lauksaimniecības 
zemes izmantošanu un lielāku daudzveidību lauku ekonomikā. Lauksaimniecības funkcijas 
paplašinās, tai skaitā tādas nelauksaimnieciskās darbības kā tūrisms, ūdens, dzīvošana un 

strādāšana
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 68
35. panta 1. punkts

1. Maksājumus, kas paredzēti 34. pantā a) i) 
un ii), piešķir ikgadēji par izmantotās 
lauksaimniecības platības hektāru.

1. Maksājumus, kas paredzēti 34. pantā a) i), 
i a) un ii), piešķir ikgadēji par izmantotās 
lauksaimniecības platības hektāru.

Or. pt

Pamatojums

Atbilstība 66. grozījumam.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 69
35.panta 2. punkts

2. Tiem lauksaimniekiem piešķir 
maksājumus, kas apņemas nodarboties ar 
lauksaimniecisko darbību norādītajos 
apvidos saskaņā ar 47. panta 2. un 3. punktu 
vismaz piecus gadus no pirmā maksājuma.

2. Tiem lauksaimniekiem piešķir 
maksājumus, kas apņemas nodarboties ar 
lauksaimniecisko darbību apvidos, kas 
minēti 34. a) i a) pantā un norādītajos 
apvidos saskaņā ar 47. panta 2. un 3. punktu 
vismaz piecus gadus no pirmā maksājuma.

Or. pt

Pamatojums

Atbilstība 66. grozījumam.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 70
39. panta 2. a punkts (jauns)

2a. Apmežošanas pasākumi, kas ierosināti 
šajā iedaļā, ir jāpakļauj ietekmes 
novērtēšanai, lai nodrošinātu saskaņu ar 
ES vides politiku.

Or. en
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Pamatojums

Dažu apvidu apmežošanai, kuros mīt dažādi savvaļas dzīvnieki, var atstāt negatīvas sekas uz 
vietējo bioloģisko daudzveidību. Šādi apsvērumi veido daļu no ES plašākām saistībām 
attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 71
45. panta 2. a (jauns) un 2. b punkts (jauns)

2 a. Lauksaimniekiem piešķir maksājumus, 
lai:
- lai uzturētu un uzlabotu mežu ekoloģisko 
stabilitāti apvidos, kuros šo mežu 
ekoloģiskā un aizsardzības funkcija ir 
sabiedrības interesēs, un kuros izmaksas 
mežu aizsardzības un atjaunošanas 
pasākumiem ir augstākas nekā peļņa, ko 
iegūst no to izmantošanas,
- saglabātu ugunsdrošības joslas ar 
lauksaimniecības pasākumu palīdzību.
2 b. Atbalstam, kas minēts 2.a, jāaptver 
faktiskās pasākumu izmaksas, un tās 
piešķir ar nosacījumu, ka konkrētie meži 
ilgtspējīgi pilda savas ekoloģiskās un 
aizsardzības funkcijas, ka veicamie 
pasākumi ir izklāstīti līguma veidā, un ka 
tādēļ izmaksas ir precizētas vienlaicīgi.

Or. es

Pamatojums

Ugunsdrošības pasākumi ir īpaši svarīgi kā līdzeklis Eiropas mežu apvidu saglabāšanai, kas 
nepārtraukti samazinās. Lauksaimniekiem ir galvenā loma mežu aizsardzībā pret 
ugunsgrēkiem, un šī iemesla dēļ Regulā 1257/99 paredzēto atbalstu nedrīkst tikai nodrošināt 
– tas ir arī jāpaskaidro, lai varētu segt preventīvo pasākumu faktiskās izmaksas.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 72
45. panta 2. c punkts (jauns)

Sešu mēnešu laikā no dienas, kad šī regula 
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stājas spēkā, Komisija iesniedz stratēģiskas 
pamatnostādnes ugunsgrēku aizsardzības 
pasākumu īstenošanai, kas noteikti regulā 
kopā ar preventīviem pasākumiem, kas 
īstenoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas Nr. (…) par finanšu instrumentu 
videi (LIFE+) palīdzību. Dalībvalstis 
izstrādā vai atbilstoši adaptē valsts un/vai 
reģionālās programmas, lai optimizētu 
ugunsdrošības pasākumus.

Or. es

Pamatojums

Jāizvirza dažādi kopēji ugunsdrošības mērķi, lai optimizētu centienus cīnīties pret mežu 
ugunsgrēkiem, ņemot vērā to, ka šādi ugunsgrēki bieži ietekmē vairāk nekā vienu valsti. 
Jāizstrādā valsts un/vai reģionālās programmas un jāuzlabo pašreizējās programmas (kuras 
dažos gadījumos ir novecojušas), kā arī skaidri jākoordinē vairākas Kopienas regulas, kurās 
ir noteikti ugunsdrošības pasākumi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 73
47. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosaka jomas ar tiesībām uz 
maksājumu saņemšanu, kas paredzētas 34. 
a) I), ii) un iii) pantā, kā arī šī panta b) i), 
iii), iv) un vi), ņemot vērā šī panta 2., 3., 4. 
un 5. noteikumu.

1. Dalībvalstis saskaņā ar savu 
institucionālo struktūru nosaka jomas ar 
tiesībām uz maksājumu saņemšanu, kas 
paredzētas 34. a) I), ii) un iii) pantā, kā arī šī 
panta b) i), iii), iv) un vi), ņemot vērā šī 
panta 2., 3., 4. un 5. noteikumu. 

Or. en

Pamatojums

Regulai jāņem vērā funkciju decentralizācijas princips un tas, ka dažās dalībvalstīs 
kompetence par lauku attīstību ir pasliktinājusies un neatrodas vienīgi centrālās valdības 
pārziņā.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 74
47. panta 3. punkta b) daļa
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b) ietekmē specifiski traucēkļi, un kur zemes 
pārvaldība ir jāturpina, lai saglabātu vai 
uzlabotu vidi, saglabātu laukus un saglabātu 
apvidus tūristu potenciālu ar nolūku 
aizsargāt krasta līniju.

b) ietekmē specifiski traucēkļi (īpaši tādi 
cilvēku rakstura traucēkļi kā zems 
apdzīvotības blīvums), un kur zemes 
pārvaldība ir jāturpina, lai saglabātu vai 
uzlabotu vidi, saglabātu laukus un saglabātu 
apvidus tūristu potenciālu ar nolūku 
aizsargāt krasta līniju.

Or. fr

Pamatojums

Viens no galvenajiem traucēkļiem, no kā cieš lauku apvidi, ir to zemais apdzīvotības blīvums, 
kas darbojas kā bremzējošs faktors (tāds, kura nolūks ir strukturālas dabas) uz sociālo, 
ekonomisko un ar zemi saistīto attīstību un uz atjaunojamajiem īpašumiem.

Grozījumu iesniedza Carlos José Iturgaiz Angulo

Grozījums Nr. 75
47. panta 3. b) a punkts (jauns)

b a) stipri mazapdzīvoti apvidi vai tādi, 
kuros iedzīvotāju skaits samazinās, kas ir 
galvenokārt atkarīgs no lauksaimniecības, 
un kura paātrinātā samazināšanās 
apdraudētu iesaistītā apvidus dzīvotspēju 
un izraisītu pārtuksnešošanās risku.

Or. es

Pamatojums

Lauku attīstības politikai jāturpina veicināt stipri mazapdzīvotu reģionu ekonomiskā 
dzīvotspēja. “Nelabvēlīgu apvidu“ definīcijai jāietver šādi reģioni, lai novērstu to 
ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos. Maza apdzīvotība izvirza arī pārtuksnešošanās 
problēmu kā augu seguma samazināšanās procesa rezultātu.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 76
49. panta a) daļa, i) daļa 

i) diversifikāciju nelauksaimnieciskās 
darbībās.

i) diversifikāciju nelauksaimnieciskās 
darbībās, tai skaitā darbību lauku 
saimniecībās
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Or. en

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 77
49. panta a) daļas ii) daļa

ii) atbalsts mikro uzņēmumu izveidei un 
attīstībai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
attīstītu ekonomisko pārklājumu,

ii) atbalsts mikro uzņēmumu izveidei un 
attīstībai – tai skaitā ģimenes uzņēmumiem, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību un attīstītu 
ekonomisko pārklājumu,

Or. el

Pamatojums

Mikro uzņēmumu definīcija dažādās valstīs atšķiras. Tā kā ģimene var darboties kā svarīgs 
attīstības kodols, mums tā jāaizsargā, iekļaujot uzņēmumu “mikro” kategorijā. 
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 78
49. panta a) daļas ii) daļa 

ii) atbalsts mikro uzņēmumu izveidei un 
attīstībai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
attīstītu ekonomisko pārklājumu,

ii) atbalsts mikro uzņēmumu un mazu 
uzņēmumu izveidei un attīstībai, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un attīstītu 
ekonomisko pārklājumu,

Or. de

Pamatojums

Mikro uzņēmumi ir pārāk šaurs formulējums un pārmērīgi ierobežo atbalsta sfēru. Mazo 
uzņēmumu iekļaušana ļautu sniegt atbalstu uzņēmumiem, kuros strādā līdz 49 darbiniekiem. 
Lauku apvidos šāda veida uzņēmumu uzskata par vidēja lieluma, un tas var būt instruments 
vietējās un reģionālās ekonomikas stimulēšanai.

Komisija strādā kopā ar tūrisma industrijas darbiniekiem pie projekta Agenda 21 ilgtspējīga 
tūrisma industrijas izveidei. Tāpēc konsekvences nolūkā ir jāizskaidro, ka ES finansējums tiks 
izlietots, lai atbalstītu vienīgi ilgtspējīga tūrisma projektus.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 79
49. panta a) daļas iii) daļa

iii) tūrisma darbības veicināšana, iii) ilgtspējīgas tūrisma darbības 
veicināšana,

Or. de

Pamatojums

Mikro uzņēmumi ir pārāk šaurs formulējums un pārmērīgi ierobežo atbalsta sfēru. Mazo 
uzņēmumu iekļaušana ļautu sniegt atbalstu uzņēmumiem, kuros strādā līdz 49 darbiniekiem. 
Lauku apvidos šāda veida uzņēmumu uzskata par vidēja lieluma, un tas var būt instruments 
vietējās un reģionālās ekonomikas stimulēšanai.

Komisija strādā kopā ar tūrisma industrijas darbiniekiem pie projekta Agenda 21 ilgtspējīga 
tūrisma industrijas izveidei. Tāpēc konsekvences nolūkā ir jāizskaidro, ka ES finansējums tiks 
izlietots, lai atbalstītu vienīgi ilgtspējīga tūrisma projektus.
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 80
49. panta a) daļas ii) daļa

ii) atbalsts mikro uzņēmumu izveidei un 
attīstībai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un 
attīstītu ekonomisko pārklājumu,

ii) atbalsts mikro uzņēmumu izveidei, 
pārņemšanai un attīstībai, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un attīstītu ekonomisko 
pārklājumu,

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmējdarbības veicināšanai un ekonomiskā pārklājuma stiprināšanai lauku apvidos 
jāiesaista arī to pastāvošo mikro uzņēmumu pārņemšana, kuri ir atstāti novārtā, kad cilvēks, 
kas tos vadīja, ir pārstājis strādāt vai aizgājis pensijā. Grūtības, kas saistītas ar tirdzniecības 
uzņēmumu pārņemšanu, izraisa pārtraukumus preču un pakalpojumu apgādē, kas bieži ir 
noteicošie iedzīvotājiem kopumā.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 81
49. panta b) daļas i) daļa

i) ekonomikai un lauku iedzīvotājiem būtiski 
pakalpojumi,

i) ekonomikai un lauku iedzīvotājiem būtiski 
pakalpojumi, tai skaitā lauku transports un 
tāda infrastruktūra kā ceļi, svarīgu 
satiksmes ceļu jūras infrastruktūra, ūdens 
apgāde, atkritumu izvešana un enerģijas 
apgāde, kas jāveicina,

Or. en

Pamatojums

Lauku transports reti apdzīvotos apvidos, tai skaitā svarīgi prāmju satiksmes maršruti starp 
salām un kontinentu, ir būtisks pakalpojums, un tas ir jāsubsidē visās lauku attīstības 
programmās. Bez konkurētspējīgas infrastruktūras nav iespējams rast līdzsvaru starp 
reģionālo un lauku attīstību

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 82
49. panta d) daļa
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d) Prasmju apgūšana un atdzīvošanās 
pasākumi, ar nolūku sagatavot un īstenot
vietējās attīstības stratēģiju.

d) Prasmju apgūšana un atdzīvošanās, un 
organizatoriskie pasākumi, lai veicinātu 
darbības, kas minētas šī panta a) un b) 
daļās, ar nolūku sagatavot un īstenot vietējās 
attīstības stratēģiju.

Or. el

Pamatojums

Darbību veicināšana, kas ir tipiskas lauku ekonomikai un uzlabo dzīves kvalitāti lauku 
apvidos, palīdz izplatīt labākās pieredzes apzināšanos, rada peļņu no tūrisma un atalgo tos, 
kuri ir iesaistījušies šādās darbībās.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 83
50. panta 1) daļa

Atbalsta labuma guvējs, kā minēts 49. panta 
a) i) daļā, var būt lauksaimnieks, viņa 
dzīvesbiedre vai viens no viņu bērniem.

Atbalsta labuma guvējs, kā minēts 49. panta 
a) i) daļā, var būt zemes privātīpašnieks vai 
lauksaimnieks, viņa dzīvesbiedre vai viens 
no viņu bērniem.

Or. en

Pamatojums

Tendence uz lauksaimniecības zemes izmantošanas lielāku elastību un lauku ekonomikas 
lielāku dažādību nozīmē, ka ne tikai lauksaimniekiem, bet arī zemes privātīpašniekiem jābūt 
tiesībām uz atbalsta labuma guvēju.
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 84
51. pants

Atbalsts uzņēmējdarbības izveidei un 
attīstībai

Atbalsts uzņēmējdarbības izveidei, 
pārņemšanai un attīstībai

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 85
54. pants

Atbalsts, kas minēts 49. b) i) pantā, aptver 
pamata pakalpojumu izveidi, kas attiecas uz 
ciematu vai ciematu grupu un ir saistīts ar 
maza mēroga infrastruktūru.

Atbalsts, kas minēts 49. b) i) pantā, aptver 
pamata pakalpojumu izveidi, kas attiecas uz 
ciematu vai ciematu grupu un ir saistīts ar 
maza mēroga infrastruktūru. Atkarībā no 
vietējā apvidus vajadzībām, vietējiem 
iedzīvotājiem un tiem, kas ir iesaistīti 
sociāli ekonomiskajā sfērā, šāds atbalsts 
var izpausties kā aprūpes telpas maziem 
bērniem vai veciem cilvēkiem, subsīdijas 
īres dzīvokļiem, kultūras centru, 
sabiedriskā transporta un infrastruktūras 
uzlabojumi.

Or. fr

Pamatojums

Lauku iedzīvotāju un to iedzīvotāju, kuri aktīvi darbojas sociāli ekonomiskajā sfērā, piekļuve 
galvenajiem pakalpojumiem un to nodrošināšana ir faktori, kas padara lauku apvidus 
pievilcīgākus.
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Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 86
58. pants

Vietējās attīstības stratēģijas

49. pantā uzskaitītos pasākumus īsteno, 
vēlams, ar vietējo attīstības stratēģiju 
palīdzību.

Vietējās attīstības stratēģijas

49. pantā uzskaitītos pasākumus īsteno, 
vēlams, ar vietējo attīstības stratēģiju 
palīdzību, visos posmos aktīvi iesaistot 
vietējās varas iestādes.

Or. el

Pamatojums

Projekta sastādītājs komentārs par grozījumu, ko viņa iesniegusi šim punktam, ka “vietējo 
varas iestāžu aktīvas iesaistīšanas nodrošināšana ELFLA paredzēs daudzpusīgāku un 
saskaņotāku pieeju daudzu lauku apvidu attīstībai”, ir pilnīgi pareizs, bet, tā kā vietējām 
varas iestādēm ir labi pazīstamas šīs problēmas, viņu apvidu īpašais raksturojums un 
priekšrocības, ir svarīgi, lai viņu domas un zināšanas arī ņemtu vērā plānošanas posmā.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 87
60. panta a) daļa

a) uz apvidu pamatotas programmas, kas 
paredzētas labi identificētām 
subreģionālajām lauku teritorijām;

a) uz apvidu pamatotas programmas, kas 
paredzētas labi identificētām un atbilstošām 
subreģionālajām lauku teritorijām;

Or. fr

Pamatojums

Jāturpina risināt jautājums par uz zemi pamatotu pieeju, un tam jādod iespēja nodibināt 
atbilstošus uz zemi pamatotus projektus. Tāpēc darbības sfēras pareizība ir jāpierāda kopēju 
interešu un teritoriālās kohēzijas ziņā. 

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 88
61. panta 1. punkta b) daļa

b) tiem jāsastāv vai nu no grupas, kas b) tiem jāsastāv vai nu no grupas, kas 
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kvalificējusies LEADER II vai LEADER+ 
iniciatīvām, vai saskaņā ar LEADER pieeju, 
vai arī tai ir jābūt jaunai grupai, kas pārstāv 
partnerus no dažādiem vietēji izvietotiem 
sociāli ekonomiskiem sektoriem iesaistītajā 
teritorijā. Lēmumu pieņemšanas līmenī 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem,
tai skaitā, lauksaimniecības apvienībām, 
lauku sievietēm, jauniem cilvēkiem un 
asociācijām, jāveido vismaz 50% no 
vietējām partnerattiecībām;

kvalificējusies LEADER II vai LEADER+ 
iniciatīvām, vai saskaņā ar LEADER pieeju, 
vai, ja nav šādu grupu - tai ir jābūt jaunai 
grupai, kas pārstāv partnerus no dažādiem 
vietēji izvietotiem sociāli ekonomiskiem 
sektoriem iesaistītajā teritorijā; šajā 
gadījumā jaunajai grupai ir jāizmanto to 
vietējo grupu pieredze, kas ir īstenojušas 
LEADER II un LEADER + iniciatīvas.
Lēmumu pieņemšanas līmenī 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem, 
tai skaitā, lauksaimniecības apvienībām, 
lauku sievietēm, jauniem cilvēkiem un 
asociācijām, jāveido vismaz 50% no 
vietējām partnerattiecībām;

Or. el

Pamatojums

Ir būtiski izmantot iegūto pieredzi vietējās grupas līmenī, ja jaunajām programmām jābūt 
veiksmīgām.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 89
69. panta 1. punkts 

Valsts lauku tīkls Valsts lauku un lauku apvidu organizāciju 
tīkls 

1. Katrai dalībvalstij ir jāizveido valsts lauku 
tīkls, kurš sapulcē visas organizācijas un 
administrācijas, kas iesaistītas lauku 
attīstībā.

1. Katrai dalībvalstij nekavējoties ir 
jāizveido valsts lauku tīkls, kurš ar 
visplašāko iespējamo pārstāvniecību 
sapulcē visas organizācijas un 
administrācijas, kas iesaistītas lauku 
attīstībā.

Or. el

Pamatojums

Tā kā terminu “lauku” nedrīkst interpretēt tik ierobežoti kā “lauksaimniecības”, ir 
jāpaskaidro, ka ir atsauce uz vairākām organizācijām plašākā “lauku” sektorā. Organizāciju 
un administrāciju skaits, kas iesaistītas lauku attīstībā katrā valstī, var būt ļoti liels, kas var 
nozīmēt, ka pastāv neefektīvas sazināšanās risks. Tāpēc varētu būt efektīvāk, ja iesaistītajām 
pusēm būtu jāizvirza dažas organizācijas un administrācijas, lai tās pārstāvētu un tādējādi 
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turpinātu uzlabot turpmāku informācijas organizēšanu.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 90
70. panta 1. punkts 

(b) pagātnes sniegums, un svītrots

Or. en

Pamatojums

Resursi ir jāsadala, pamatojoties uz īpašu situāciju un vajadzību, nevis kā pagātnes sniegums

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 91
71. panta 3. punkta 1. b) a daļa (jauna) 

b a) 85% no atbilstīgajiem sabiedrības 
izdevumiem visattālākajos reģionos un 
mazajās Egejas jūras salās.

Or. pt

Pamatojums

Fonda atbalsta apmēram visattālākajos reģionos jāpaliek nemainīgam.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 92
71. panta 3. punkta 2. daļas b) a (jauns)

b a) 85% no atbilstīgajiem sabiedrības 
izdevumiem visattālākajos reģionos un 
mazajās Egejas jūras salās.

Or. pt

Pamatojums

Fonda atbalsta apmēram visattālākajos reģionos jāpaliek nemainīgam.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 93
71. panta 4. punkts

4. Neskatoties uz griestiem, kas izklāstīti 3. 
punktā, Fonda atbalstu var palielināt par 
pieciem procentiem visattālāko reģionu un 
Egejas jūras mazo salu programmām.

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Atbilstība 90. un 91. grozījumam

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 94
72. panta 3. a) punkts

a) PVN, a) atmaksājamais PVN,

Or. pt

Pamatojums

Jāturpina piemērot neatmaksājamais PVN.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 95
72. panta 3. c) punkts

c) zemes pirkšana, kas maksā vairāk nekā 
10% no visiem atbilstīgajiem izdevumiem 
iesaistītajai darbībai.

c) zemes pirkšana, kas maksā vairāk nekā 
10% no visiem atbilstīgajiem izdevumiem 
iesaistītajam darījumam, izņemot vides 
aizsardzības darbību gadījumā un, ja 
Komisijas pieņemtajās programmās nav 
noteikti lielāki procenti.

Or. pt
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Pamatojums

Pašreizējiem nosacījumiem, kas pārvalda zemes pirkšanas tiesības, ir jāpaliek nemainīgiem.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 96
76. panta ievaddaļa un a) daļa

Katrai lauku attīstības programmai 
dalībvalsts izvirza:

Katrai lauku attīstības programmai 
dalībvalsts saskaņā ar savu institucionālo 
struktūru izvirza:

a) pārvaldes iestādi, kas var būt sabiedriska 
vai privāta valsts, reģionāla vai vietēja 
organizācija, ko izvirza dalībvalsts, vai pati 
dalībvalsts, kad tā veic šo uzdevumu, lai 
pārvaldītu programmu;

a) pārvaldes iestādi, kas var būt sabiedriska 
vai privāta valsts, reģionāla vai vietēja 
organizācija, ko izvirza dalībvalsts saskaņā 
ar savu institucionālo struktūru, vai pati 
dalībvalsts, kad tā veic šo uzdevumu, lai 
pārvaldītu programmu;

Or. en

Pamatojums

Regulai jāņem vērā funkciju decentralizēšanas princips un tas, ka dažās dalībvalstīs 
kompetence par lauku attīstību ir pasliktinājusies un neatrodas vienīgi centrālās valdības 
pārziņā.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 97
77. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) nodrošināt, ka finansēšanai ir izvēlēti 
darbi saskaņā ar lauku attīstības programmai 
piemērotajiem kritērijiem un, ka tie atbilst 
visam to izpildīšanas laikam piemērojamiem 
Kopienas un valsts likumiem un Kopienas 
politikai;

a) nodrošināt, ka finansēšanai ir izvēlēti 
darbi saskaņā ar lauku attīstības programmai 
piemērotajiem kritērijiem un, ka tie atbilst 
visam to izpildīšanas laikam piemērojamiem 
Kopienas un valsts likumiem un Kopienas 
politikai; šiem piemērojamie Kopienas un 
valsts likumi nedrīkst būt pārāk stingri vai 
laikietilpīgi, un ir jāpieļauj zināma elastība, 
kas nav pretrunā ar ES politikas 
pamatnostādnēm;

Or. el
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Pamatojums

Kā norāda projekta sastādītāja, vērtīgus projektus var kavēt elastības trūkums, bet tos var arī 
kavēt laikietilpīgas likumā noteiktas procedūras, no kurām ir jāizvairās.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 98
80. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tas informē potenciālos labuma guvējus, 
profesionālas organizācijas, ekonomiskos un 
sociālos partnerus, organizācijas, kas 
iesaistītas dzimumu līdztiesības veicināšanā, 
un iesaistītās nevalstiskās organizācijas par 
programmas piedāvātajām iespējām un 
noteikumiem piekļuvei programmas 
finansēšanai; 

a) tas informē vietējās varas iestādes, 
potenciālos labuma guvējus, profesionālas 
organizācijas, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, organizācijas, kas iesaistītas 
dzimumu līdztiesības veicināšanā, un 
iesaistītās nevalstiskās organizācijas par 
programmas piedāvātajām iespējām un 
noteikumiem piekļuvei programmas 
finansēšanai; 

Or. el

Pamatojums

Vietējo varas iestāžu informēšana no paša sākuma veicinās citu grupu, kas minētas šajā 
punktā, nodrošināšanu ar informāciju.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 99
82. panta c) daļa

c) pārbauda īstenošanas rezultātus, īpaši to 
mērķu sasniegšanu, kas noteikti katrai 
prioritātes asij, un notiekošās novērtēšanas;

c) pārbauda īstenošanas rezultātus, īpaši to 
mērķu sasniegšanu, kas noteikti katrai 
prioritātes asij, un notiekošās novērtēšanas, 
tai skaitā fonda atbalstu sociālajai 
iekļaušanai un nediskriminācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šī visaptverošā Kopienas politika tiktu atspoguļota novērtēšanā.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 100
86. pants

Gada progresa ziņojums Divgadu progresa ziņojums

1. Pirmo reizi 2008. gadā un katru gadu līdz 
30. jūnijam Pārvalde nosūta Komisijai gada 
progresa ziņojumu par programmas 
īstenošanu. Pārvalde nosūta Komisijai 
pēdējo progresa ziņojumu par programmas 
īstenošanu, vēlākais, līdz 2016. gada 30. 
jūnijam.

1. Pirmo reizi 2008. gadā un katru gadu līdz 
30. jūnijam ik pa diviem gadiem Pārvalde 
nosūta Komisijai gada progresa ziņojumu 
par programmas īstenošanu. Pārvalde nosūta 
Komisijai divgadu progresa ziņojumu par 
programmas īstenošanu, vēlākais, līdz 2016. 
gada 30. jūnijam. 

2. Katrā gada progresa ziņojumā iekļauti 
šādi elementi :

2. Katrā divgadu progresa ziņojumā iekļauti 
šādi elementi :

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 101
87. panta 1. punkts

Gada pārbaudes programmas Divgadu pārbaudes programmas

1. Katru gadu pie gada progresa ziņojuma 
iesniegšanas Komisija un Pārvalde pārbauda 
galvenos pagājušā gada rezultātus saskaņā ar 
procedūrām, kas noteiktas nolīgumā ar 
dalībvalsti un iesaistīto Pārvaldi.

1. Ik pa diviem gadiem pie divgadu progresa 
ziņojuma iesniegšanas Komisija un Pārvalde 
pārbauda galvenos pagājušo gadu rezultātus 
saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas 
nolīgumā ar dalībvalsti un iesaistīto 
Pārvaldi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 102
92. panta 2. punkta c) a daļa (jauna)

c) a centieni, kas veikti sadarbības un 
pieredzes apmaiņas ziņā;

Or. fr
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Pamatojums

Sadarbība un novatoriska pieeja ir Leader (Kopienas lauku attīstības iniciatīvas) shēmas 
galvenie aspekti, un tāpēc tie jāņem vērā jebkura snieguma novērtēšanā.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 103
92 panta 2. punkta d) a daļa (jauna)

d) a spēja ieviest jauninājumus;

Or. fr

Pamatojums

Sadarbība un novatoriska pieeja ir Leader shēmas galvenie aspekti, un tāpēc tie jāņem vērā 
jebkura snieguma novērtēšanā.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 104
92. panta 2. punkta e a) daļa (jauna)

e a) atbalsts sociālajai iekļaušanai

Or. en

Pamatojums

Vajadzība piešķirt Kopienas rezerves, lai ņemtu vērā fondu sekmes sociālās iekļaušanas 
veicināšanā

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 105
1. pielikuma, 26(3)

Atbalsta intensitāte mežu ekonomiskās 
vērtības uzlabošanai

Atbalsta intensitāte mežu ekonomiskās 
vērtības uzlabošanai

• 50% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 
apvidos, kas minēti 34. panta a) i), ii) un iii)

• 90% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 
apvidos, kas minēti 34. panta a) i), ii) un iii)

• 40% – no atbilstīgās investīcijas apjoma • 80% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 
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citās jomās citās jomās
• 75% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 

visattālākajos reģionos
• 100% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 

visattālākajos reģionos (apvidos, kas 
minēti 34. panta a) i a))

Or. pt

Pamatojums

Jāuztur pašreizējie atbalsta līmeņi.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 106
I pielikuma 27(3)

65% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 
visattālākajos reģionos un Egeju salās

65% – no atbilstīgās investīcijas apjoma 
visattālākajos reģionos un Egeju salās

75% – no atbilstīgo investīciju apjoma 
mazos un vidējos uzņēmumos, kas atrodas 
visattālākajos reģionos, kas apstrādā un 
tirgo galvenokārt vietējās izcelsmes 
lauksaimniecības produktus un pieder pie
sektoriem, kas precizēti lauku attīstības 
programmās

Or. pt

Pamatojums

Atbalsta līmeņi, kas piemērojami visattālākajiem reģioniem, paliek nemainīgi.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 107
I pielikuma 35(3)

• Minimālais traucēkļu maksājums – € 25 –
par izmantoto lauksaimniecības zemes 
platības hektāru

• Minimālais traucēkļu maksājums – € 25 –
par izmantoto lauksaimniecības zemes 
platības hektāru 

• Maksimālais dabīgo traucēkļu maksājums 
– € 250 – par izmantoto lauksaimniecības 
zemes platības hektāru

• Maksimālais traucēkļu maksājums –
€ 250 – par izmantoto lauksaimniecības 
zemes platības hektāru 

• Maksimālais maksājums apvidiem ar 
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citiem traucēkļiem – € 150 – par
izmantoto lauksaimniecības zemes platības 
hektāru

Or. pt

Pamatojums

Maksimālais maksājums nedrīkst mainīties no viena apvidus uz citu.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 108
I pielikuma 40(4), 41(4) un 42(3)

Atbalsta intensitāte uzņēmumu izmaksām Atbalsta intensitāte uzņēmumu izmaksām

• 50% – no atbilstīgajām izmaksām, kas 
minētas 34. panta a) i), ii) un iii)

• 90% – no atbilstīgajām izmaksām, kas 
minētas 34. panta a) i), ii) un iii)

• 40% – no atbilstīgajām izmaksām citos 
apvidos

• 80% – no atbilstīgajām izmaksām citos 
apvidos

• 75% – no atbilstīgajām izmaksām 
visattālākajos reģionos

• 100% – no atbilstīgajām izmaksām 
visattālākajos reģionos (apvidos, kas minēti 
34. panta a) i a))

Or. pt

Pamatojums

Pašreizējiem atbalsta līmeņiem jāpaliek nemainīgiem.
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