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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un uzskata, ka ar KLP „veselības pārbaudi” būtu 
jāpanāk birokrātijas samazināšana, procedūru vienkāršošana un labāka instrumentu 
koordinēšana.

Tāpēc referents uzskata, ka ir nepieciešama tāda pieeja, kas koordinēta ar citām attiecīgajām 
ES politikas jomām, piemēram, kohēzijas politiku. Tas palīdzētu koordinēt intervences, 
novērst pārklāšanos un palielināt pieejamo finansējumu.

Jau tagad pastāv liels spiediens attiecībā uz lauku attīstības finansējumu, un ir  jāraugās, lai 
līdztekus jaunajām prioritātēm būtu pietiekoši līdzekļi arī pašreizējo pasākumu un apstiprināto 
intervenču īstenošanai. Tāpēc dalībvalstīm būtu jādod iespēja veidot lauku attīstības 
programmas atbilstoši tieši savām vajadzībām.

Apzinoties, ka kopumā resursi lauku attīstībai ir ierobežoti, referents uzskata, ka būtu jādomā 
par finansējuma līdzekļu piesaistīšanu strukturālajai un lauku attīstībai. Tādējādi iespējai 
atkārtoti izmantot neizlietotos līdzekļus no struktūrfondiem (saskaņā ar noteikumu par N+2, 
N+3) būtu jākļūst par nozīmīgu pasākumu, kura rezultātā atbalstu saņem ne tikai kohēzijas 
politika, bet arī lauku attīstības programmas (kaut arī to pašreiz finansē saskaņā ar 
2. izdevumu kategoriju), un šajā nolūkā būtu jāievieš lielāka elastība.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX.  XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai ar jaunajām 
prioritātēm saistītajām atbalsta darbībām 

(11) Saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu Padomes 2008. gada 
XX.  XX Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX 
[ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu 
noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas 
atbalsta shēmas lauksaimniekiem] papildu 
modulācijas rezultātā iegūtie finanšu 
līdzekļi jāizmanto lauku attīstības 
atbalstam. Ir jānodrošina, lai saskaņā ar 
katras dalībvalsts lēmumu ar jaunajām 
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tiktu izmantota summa, kas vienāda ar 
šiem finanšu līdzekļiem.

prioritātēm saistītajām gan pašreizējām, 
gan jaunajām atbalsta darbībām tiktu 
izmantota summa, kas vienāda ar šiem 
finanšu līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Jāraugās, lai līdztekus jaunajām prioritātēm būtu pietiekoši līdzekļi arī pašreizējo pasākumu 
un apstiprināto intervenču īstenošanai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šīm darbībām jāatbilst tām 
darbībām, ko finansē no citiem Kopienas 
fondiem un jo īpaši no struktūrfondiem 
(Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda).

Or. en

Pamatojums

Pieeja, kas koordinēta ar citām attiecīgajām ES politikas jomām, piemēram, kohēzijas 
politiku, ļautu koordinēt intervences, novērst pārklāšanos un palielināt pieejamo finansējumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nodrošinātu adekvātu 
finansējumu lauku attīstības 
programmām, jāpanāk lielāka elastība, lai 
šim nolūkam varētu izmantot arī 
neizlietotos struktūrfondu līdzekļus 
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(1.b izdevumu kategorija).

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti nepieciešams izskatīt iespēju atkārtoti izmantot neizlietotos līdzekļus no 
struktūrfondiem (saskaņā ar noteikumu par N+2, N+3 – 1.b izdevumu kategorija), lai 
atbalstītu citas ES kohēzijas politikas un lauku attīstības programmas. Tā kā strukturālām 
darbībām līdzekļi ir ierobežoti, ir nepieciešama jauna sistēma. Jāievieš arī labāka elastība, 
lai šos līdzekļus varētu izmantot arī lauku attīstībai (to šobrīd finansē saskaņā ar 2. izdevumu 
kategoriju).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis nodrošina sinerģiju ar 
līdzīgām darbībām, ko finansē no citiem 
Kopienas fondiem, jo īpaši no 
struktūrfondiem, un vajadzības gadījumā 
izstrādā integrētu pieeju stratēģijām, 
darbībām un finansēšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
šīs regulas 16.a pantā minēto veidu 
darbībām, kas apstiprinātas pēc 
2010. gada 1. janvāra, dalībvalstis 

(5a) Kā Kopienas atbalstu saskaņā ar 
pašreizējām lauku attīstības programmām 
dalībvalstis laikposmā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim 
saskaņā ar katras dalībvalsts lēmumu ar 
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laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2015. gada 31. decembrim iegulda summu, 
kas vienāda ar summām, kuru iegūst, 
piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) [Nr. XXXX/2008 (jaunā 
regula par tiešā atbalsta shēmām)] 9. panta 
4. punktu un 10. panta 4. punktu.

jaunajām prioritātēm saistītajām gan 
pašreizējām, gan jaunajām atbalsta 
darbībām iegulda summu, kas vienāda ar 
summām, kuru iegūst, piemērojot obligāto 
modulāciju saskaņā ar Regulas (EK) [Nr. 
XXXX/2008 (jaunā regula par tiešā 
atbalsta shēmām)] 9. panta 4. punktu un 
10. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.


	732371lv.doc

