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ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 

(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
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Muudatusettepanek 53 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Selle tagamiseks, et liikmesriikide 
eesmärkide seadmine ja sekkumiste 
kavandamine on asjakohane ja ÜPP 
eesmärkide saavutamisel maksimaalne, 
on vaja, et ÜPP strateegiakavade 
strateegia põhineks kohaliku olustiku 
eelneval analüüsil ja ÜPP eesmärkidega 
seotud vajaduste hindamisel. 

(57) Samuti on oluline, et ÜPP 
strateegiakavad kajastaksid asjakohaselt 
muudatusi liikmesriikide tingimustes, (nii 
sisemistes kui ka välistes) struktuurides ja 
turuolukorras ning et neid oleks seega 
võimalik aja jooksul nende kajastamiseks 
kohandada.
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Muudatusettepanek  302 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 302

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende liidud 
võivad moodustada rakendusfondi. Fondi 
rahastatakse:

1. Puu- ja köögiviljasektori 
tootjaorganisatsioonid ja/või nende liidud 
võivad moodustada liikmesriikide poolt 
heaks kiidetud rakenduskavade 
rahastamiseks rakendusfondi. Fondi 
rahastatakse tootjaorganisatsioonide endi 
või tootjaorganisatsioonide liitude ja/või 
selle partnerite osalustest koos artikli 46 
alusel antud rahalise toetusega.

Muudatusettepanek 547 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 547

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Käesoleva artikli lõikes 4a 
sätestatud summade puhul eraldatakse 
vähemalt 5 % VII lisas sätestatud 
summadest artiklis 26 osutatud 
ümberjaotatavaks toetuseks.

Muudatusettepanek 706 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 706

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile seitsmeks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne 
seitsmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklites 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 
ja 141 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. 

Muudatusettepanekus 716 sisalduva tabeli viimane rida sõnastatakse järgmiselt:

Komisjoni ettepanek
* Enamik mõjunäitajaid on varasemalt 
kogutud teiste kanalite kaudu (Euroopa 
statistika, Teadusuuringute Ühiskeskus, 
Euroopa Keskkonnaamet ...) ning neid on 
kasutatud teiste ELi õigusaktide või kestliku 
arengu eesmärkide raames. Andmete esitamise 
sagedus ei tarvitse alati olla kord aastas, 
esineda võib kahe- kuni kolmeaastaseid 
viivitusi. ** Pestitsiidide säästva kasutamise 
direktiiv

* Kaudsed tulemused. Liikmesriikide 
poolt igal aastal esitavad andmed, 
mille eesmärk on jälgida ÜPP 
kavades seatud eesmärkide täitmisel 
tehtud edusamme.

* Liikmesriikide iga-aastased 
andmed deklareeritud kulude kohta. 
** EIP alla kuuluvate töörühmade 
toetuse suhtes kohaldatakse 
koostöösätteid

Muudatusettepanek
* Enamik mõjunäitajaid on varasemalt 
kogutud teiste kanalite kaudu (Euroopa 
statistika, Teadusuuringute Ühiskeskus, 
Euroopa Keskkonnaamet ...) ning neid on 
kasutatud teiste ELi õigusaktide või kestliku 
arengu eesmärkide raames. Andmete esitamise 
sagedus ei tarvitse alati olla kord aastas, 
esineda võib kahe- kuni kolmeaastaseid 
viivitusi. *ª Tolmeldajate indeksit 
rakendatakse siis, kui komisjon on välja 
töötanud vastava metoodika. ** Pestitsiidide 
säästva kasutamise direktiiv

* Kaudsed tulemused. Liikmesriikide 
poolt igal aastal esitavad andmed, 
mille eesmärk on jälgida ÜPP 
kavades seatud eesmärkide täitmisel 
tehtud edusamme. 

* Liikmesriikide iga-aastased 
andmed deklareeritud kulude kohta. 
** EIP alla kuuluvate töörühmade 
toetuse suhtes kohaldatakse 
koostöösätteid.
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(Puudutab kõiki keeleversioone. Muudatusettepanekus 302 sisalduv parandus ei puuduta IT 
keeleversiooni. Muudatusettepanekus 715 sisalduv parandus ei puuduta CS, DE, EL, ES, ET, 
FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK ja SV keeleversioone.)


