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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. nõuab, et esimese samba 

otsetoetuste arvutamise süsteemi 

muudetaks tänapäevasemaks – eelkõige 

nendes liikmesriikides, kus toetusi 

arvestatakse siiani osaliselt võrdluse 

alusel varasemate perioodidega, ning see 

asendataks kogu ELi hõlmava ühtse 

toetuste arvutamise meetodiga, mille 

põhikomponent oleks teatavates piirides 

sissetulekutoetus põllumajandustootjatele, 

mis võiks suureneda sedamööda, kuidas 

suureneb avalike hüvede pakkumine 

kooskõlas ELi eesmärkidega aastani 2030, 

et muuta süsteem lihtsamaks ja 

läbipaistvamaks; 

55. nõuab, et esimese samba 

otsetoetuste arvutamise süsteemi 

muudetaks tänapäevasemaks, ning see 

asendataks kogu ELi hõlmava ühtse 

toetuste arvutamise meetodiga, mille 

põhikomponent oleks teatavates piirides 

sissetulekutoetus põllumajandustootjatele, 

mis võiks suureneda sedamööda, kuidas 

suureneb avalike hüvede pakkumine 

kooskõlas ELi eesmärkidega aastani 2030, 

et muuta süsteem lihtsamaks ja 

läbipaistvamaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. tunneb heameelt lihtsa, 

põhjendatud, läbipaistva ja hõlpsasti 

rakendatava ühtse pindalatoetuse kava 

üle, mida on paljudes liikmesriikides 

edukalt kohaldatud; kutsub seetõttu üles 

jätkama ühtset pindalatoetuse kava pärast 

2020. aastat ja soovitab selle kasutamist 

kõikides liikmesriikides ja kõikide ELi 

põllumajandustootjate poolt; 

56. nõuab, et alates 2020. aastast 

taastataks ühise põllumajanduspoliitika 

raames tootmiskohustusega seotud 

toetuste süsteem, milles arvestatakse 

rohkem põllumajandusettevõtete 

olukorraga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. on seisukohal, et rangelt sel juhul, 

kui ühtsel turul on tagatud võrdsed 

võimalused, kui hoitakse ära 

konkurentsimoonutusi (eriti kaupade osas), 

kui on tagatud WTO eeskirjade järgimine 

ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide 

saavutamise osas ei tehta kompromisse, 

tuleks vabatahtlik tootmiskohustusega 

seotud toetus säilitada, kuid seda tuleks 

kasutada ainult pärast seda, kui komisjon 

on esitanud hinnangu; leiab, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on 

vahend, mille abil käsitleda tundlike 

valdkondade vajadusi ja saavutada 

spetsiifilisi eesmärke, mis on seotud 

keskkonnaga, kliimaga või 

põllumajandustoodete kvaliteedi ja 

turustamisega, luua stiimuleid kõrgete 

loomade heaolu ja keskkonnastandardite 

rakendamiseks põllumajanduses ning 

lahendada konkreetseid probleeme, eeskätt 

neid, mis tulenevad struktuuriliselt 

ebasoodsamast konkurentsiolukorrast 

vähem soodsates ja mägipiirkondades, ning 

neid, mis on ajutised ja tulenevad näiteks 

vana toetusõiguste süsteemi muutmisest; 

on lisaks seisukohal, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on ka 

vahend, millega edendada tulevikus 

strateegilise tähtsusega tootmist, näiteks 

valgurikaste kultuuride tootmist, või 

67. on seisukohal, et rangelt sel juhul, 

kui siseturul on tagatud võrdsed 

võimalused, kui hoitakse ära 

konkurentsimoonutusi (eriti kaupade osas), 

kui on tagatud WTO eeskirjade järgimine 

ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide 

saavutamise osas ei tehta kompromisse, 

tuleks vabatahtlik tootmiskohustusega 

seotud toetus säilitada, kuid seda tuleks 

kasutada ainult pärast seda, kui komisjoni 

on nendest teavitatud; leiab, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on 

vahend, mille abil käsitleda tundlike 

valdkondade vajadusi ja saavutada 

spetsiifilisi eesmärke, mis on seotud 

keskkonnaga, kliimaga või 

põllumajandustoodete kvaliteedi ja 

turustamisega, luua stiimuleid kõrgete 

loomade heaolu ja keskkonnastandardite 

rakendamiseks põllumajanduses ning 

lahendada konkreetseid probleeme, eeskätt 

neid, mis tulenevad struktuuriliselt 

ebasoodsamast konkurentsiolukorrast 

vähem soodsates ja mägipiirkondades, ning 

neid, mis on ajutised ja tulenevad näiteks 

vana toetusõiguste süsteemi muutmisest; 

on lisaks seisukohal, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on ka 

vahend, millega edendada tulevikus 

strateegilise tähtsusega tootmist, näiteks 

valgurikaste kultuuride tootmist, või 
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kompenseerida vabakaubanduslepingute 

mõju; rõhutab lisaks, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on 

oluline ELi põllumajandustootmise 

mitmekesisuse, põllumajanduse tööhõive ja 

kestlike tootmissüsteemide säilitamiseks; 

kompenseerida vabakaubanduslepingute 

mõju; rõhutab lisaks, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on 

oluline ELi põllumajandustootmise 

mitmekesisuse, põllumajanduse tööhõive ja 

kestlike tootmissüsteemide säilitamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  78 a. märgib, et Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfond (EAFRD), 

mis kuulub teise samba alla, peaks olema 

keskendatud tema eesmärkidele, mis on 

seotud maapiirkondade kogukondade 

majandusliku arenguga; nõuab, et 

EAFRDi ei kasutataks rändajate ja 

pagulaste integreerimiseks, mis ei kuulu 

tema struktuursete eesmärkide hulka; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

97. on seisukohal, et teise samba 

kogueelarvest tuleks minimaalne osa 

eraldada põllumajanduse keskkonna- ja 

kliimameetmetele, sealhulgas 

mahepõllumajandusele, CO2 sidumisele, 

mulla heale seisundile, kestliku 

metsamajanduse meetmetele, toitainete 

haldamise kavandamisele bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks ning 

tolmeldamisele ja loomade ja taimede 

geneetilisele mitmekesisusele; rõhutab 

sellega seoses, kui oluline on säilitada 

Natura 2000 toetused ning tagada, et need 

oleks piisavad, et olla 

põllumajandustootjatele tõeliseks 

stiimuliks;  

97. on seisukohal, et teise samba 

kogueelarvest tuleks piisav osa eraldada 

põllumajanduse keskkonna- ja 

kliimameetmetele, sealhulgas 

mahepõllumajandusele, CO2 sidumisele, 

mulla heale seisundile, kestliku 

metsamajanduse meetmetele, toitainete 

haldamise kavandamisele bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks ning 

tolmeldamisele ja loomade ja taimede 

geneetilisele mitmekesisusele; rõhutab 

sellega seoses, kui oluline on säilitada 

Natura 2000 toetused ning tagada, et need 

oleks piisavad, et olla 

põllumajandustootjatele tõeliseks 

stiimuliks;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

140. on seisukohal, et kuigi 

kaubanduslepingud on kasulikud mõnele 

ELi põllumajandussektorile ja vajalikud 

liidu seisukoha tugevdamiseks 

ülemaailmsel põllumajandusturul ja toovad 

kasu kogu ELi majandusele tervikuna, 

kujutavad nad endast ka mitmeid 

probleeme, eelkõige väikese ja keskmise 

ulatusega põllumajandustootmise ja 

tundlike sektorite puhul, mida on vaja 

arvesse võtta, näiteks ELi sanitaar-, 

fütosanitaar-, loomade heaolu, keskkonna- 

ja sotsiaalsete standardite järgimine, mis 

eeldab kooskõla kaubanduspoliitika ja ÜPP 

teatavate eesmärkide vahel ning ei tohi viia 

Euroopa kõrgete standardite nõrgenemiseni 

ega ohustada tema maapiirkondi; 

140. on seisukohal, et kuigi 

kaubanduslepingud on kahjulikud mõnele 

ELi põllumajanduse primaarsektorile ja 

vajalikud liidu seisukoha tugevdamiseks 

ülemaailmsel põllumajandusturul ja toovad 

kasu kogu ELi majandusele tervikuna, 

kujutavad nad endast ka mitmeid 

probleeme, eelkõige väikese ja keskmise 

ulatusega põllumajandustootmise ja 

tundlike sektorite puhul, mida on vaja 

arvesse võtta, näiteks ELi sanitaar-, 

fütosanitaar-, loomade heaolu, keskkonna- 

ja sotsiaalsete standardite järgimine, mis 

eeldab kooskõla kaubanduspoliitika ja ÜPP 

teatavate eesmärkide vahel ning ei tohi viia 

Euroopa kõrgete standardite nõrgenemiseni 

ega ohustada tema maapiirkondi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

142. rõhutab, et vajadust tõhusamate 

kaitsemehhanismide järele tuleks ühtlasi 

käsitleda aruteludel, mis puudutavad 

tulevasi kaubanduslepinguid (Mercosuri, 

Uus-Meremaa, Austraaliaga jne) ning 

nende mõju põllumajandusele Euroopas; 

142. rõhutab, et vajadust tõhusamate 

kaitsemehhanismide järele tuleks ühtlasi 

käsitleda aruteludel, mis puudutavad 

tulevasi kaubanduslepinguid (Mercosuri, 

Uus-Meremaa, Austraaliaga jne) ja 

kolmandatele riikidele (Ukrainale) antud 

kaubandussoodustusi ning nende mõju 

põllumajandusele Euroopas; rõhutab 

ühtlasi, et see kaubanduspoliitika kujutab 

endast liikmesriikide jaoks terviseohtu; 

Or. en 
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Punkt 142 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  142 a. rõhutab, et praegune I ja II samba 

raames antav abi ei ole piisav, et 

kompenseerida vabakaubanduslepingute 

kahjulikku mõju põllumajandustootjate 

sissetulekutele liikmesriikides, ja nõuab 

seetõttu põllumajandussektorite otsest 

väljajätmist läbirääkimiste pidamisest 

lepingute üle; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

145. on arvamusel, et rahvusvahelise 

kaubanduse ja Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 

nõuded on avaldanud väga 

märkimisväärset mõju ÜPP 

läbivaatamistele, mis on järjestikku 

toimunud alates 1990. aastatest; on 

seisukohal, et nende läbivaatamistega on 

suurendatud Euroopa 

põllumajandustoodete ja Euroopa 

põllumajandusliku toidutööstuse 

konkurentsivõimet, kuid on kahjustatud 

ka põllumajandussektori ulatuslikke 

valdkondi, seades need maailmaturgude 

ebastabiilsuse meelevalda; on arvamusel, 

et nüüd on aeg keskenduda rohkem 

muudele ÜPP eesmärkidele, näiteks 
põllumajandustootjate elatustasemele ning 

tervise, tööhõive, keskkonna ja kliimaga 

seotud küsimustele, nagu on soovitatud 

komisjoni teatises Euroopa toidutootmise 

ja põllumajanduse tuleviku kohta; 

145. rõhutab, et mitmes WTO 

läbirääkimistevoorus ei suudetud 

põllumajanduse osas edu saavutada ning 

need on tõid ainult ÜPP peamiste 

vahendite kasutamise lõpetamise; rõhutab 

samuti, et need ei ole takistanud 

protektsionistlike meetmete võtmist selliste 

põllumajanduse juhtivate jõudude, nagu 

USA poolt; nõuab seetõttu, et Euroopa 

Liit pööraks pigem rohkem tähelepanu 
põllumajandustootjate huvide kaitsmisele, 

kui rangele kinnipidamisele WTO 

lepingutest;  

Or. en 

 

 


