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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

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
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0392),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja 
artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-
0248/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse 1979. aasta ühinemisakti, eriti selle puuvilla käsitleva protokolli nr 4 
punkti 6,

– võttes arvesse Prantsusmaa Rahvuskogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, 
mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele (PE627.925 – 
24/40/2018),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 6. detsembri 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kontrollikoja 25. oktoobri 2018. aasta arvamust3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning samuti 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, arengukomisjoni, 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0200/2019),

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
3 ELT C 41, 1.2.2019, lk 1.
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1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidentidele ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) on Euroopa Liidu maapiirkondade 
arengus jätkuvalt kesksel kohal. Seepärast 
on oluline püüda peatada järkjärgulist 
loobumist põllumajanduslikust tegevusest, 
säilitades tugeva ÜPP, mida toetatakse 
piisavalt, et leevendada maapiirkondade 
rahvaarvu vähenemist ning jätkata 
tarbijate ootuste täitmist keskkonna-, 
toiduohutuse ja loomade heaolu 
küsimustes. Pidades silmas, et liidu 
tootjatel tuleb täita uusi õigusnõudeid ja 
ambitsioonikamaid keskkonnaeesmärke, 
ning võttes arvesse hindade volatiilsust ja 
ELi piiride suuremat avatust kolmandate 
riikide impordile, tuleks säilitada ÜPP 
eelarve vähemalt samal tasemel nagu 
aastatel 2014–2020.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) ÜPP üleilmse mõõtme ja mõju 
arvessevõtmiseks peaks komisjon tagama 
sidususe ja järjepidevuse liidu muude 
välispoliitika meetmete ja 
välisrahastamisvahenditega, eelkõige 
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arengukoostöö ja kaubanduse 
valdkonnas. Liidu pühendumus 
poliitikavaldkondade arengusidususele 
nõuab poliitika kujundamisel 
arengueesmärkide ja -põhimõtete 
arvestamist. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse. 

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt eelkõige lõplike 
toetusesaajate halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel, tagades samal ajal sektori 
poliitilise kindluse ja rahalise 
kindlustatuse. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse. 
Tagamaks, et selline subsidiaarsus poleks 
märk ÜPP taasriigistamisest, peaks 
käesolev määrus sisaldama kindlaid 
Euroopa Liidu sätteid, mille eesmärk on 
vältida konkurentsimoonutusi ja tagada 
kõikide liidu põllumajandustootjate 
mittediskrimineeriv kohtlemine tervel 
liidu territooriumil.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Täielikult liidu tasandil 
kehtestatud ühiste määratluste 
kasutamine on liikmesriikidele kaasa 
toonud teatavaid raskusi oma eripäradega 
arvestamisel riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Seetõttu tuleks 
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust 
ÜPP strateegiakavas teatavate määratluste 
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete 
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3) Liikmesriikidele tuleks võimaldada 
paindlikkust ÜPP strateegiakavas teatavate 
määratluste kindlaks määramisel. Ühtsete 
võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb siiski 
liidu tasandil kehtestada vajalike ühiste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et liit suudaks järgida oma 
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike 
toetustega, nagu on sätestatud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajanduslepingus, ning eelkõige 
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega 
seotud sekkumisliikide jaoks määratud 
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt 
rohelise kategooria toetusena, millel 
puudub või on väike kaubandust moonutav 
mõju või mõju tootmisele, peaks 
põllumajandustegevuse raammääratlus 
hõlmama nii põllumajandustoodete 
tootmist kui ka põllumajandusmaa 
säilitamist. Arvestades kohandamist 
kohalikele tingimustele, peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
põllumajandustegevuse tegeliku 

(4) Selleks et liit suudaks järgida oma 
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike 
toetustega, nagu on sätestatud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajanduslepingus, ning eelkõige 
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega 
seotud sekkumisliikide jaoks määratud 
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt 
rohelise kategooria toetusena, millel 
puudub või on väike kaubandust moonutav 
mõju või mõju tootmisele, peaks 
põllumajandustegevuse raammääratlus 
hõlmama nii põllumajandustoodete 
tootmist kui ka põllumajandusmaa 
säilitamist. Arvestades kohandamist 
kohalikele tingimustele, peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
põllumajandustegevuse määratluse oma 
ÜPP strateegiakavas, mis vastaks liidu 
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määratluse oma ÜPP strateegiakavas. raammääratluse ühistele elementidele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid elemente, millega tagatakse 
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus 
peaks olema kehtestatud viisil, mis 
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata 
erinevaid tootmisviise, sealhulgas 
süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed 
või millest oleks võimalik toota 
loomasööta, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või 
mitte.

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid ühiseid elemente, millega 
tagatakse liikmesriikide otsuste vaheline 
võrreldavus ja liidu põllumajandustootjate 
võrdne kohtlemine, kuid mitte seada 
liikmesriikidele piiranguid liidu 
eesmärkide saavutamisel, tuleks kehtestada 
„põllumajandusmaa“ raammääratlus. 
Seotud raammääratlused „põllumaa“, 
„püsikultuuride all olev maa“ ja 
„püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele ja traditsioonilistele tavadele. 
„Põllumaa“ raammääratlus peaks olema 
kehtestatud viisil, mis võimaldaks 
liikmesriikidel hõlmata erinevaid 
tootmisviise, sealhulgas süsteeme, nagu 
agrometsandus, ning põõsaste ja puudega 
põllumaad, ning see nõuab kesade 
hõlmamist, et tagada tootmiskohustusega 
sidumata toetustena antava sekkumise liik. 
„Püsikultuuride all oleva maa“ 
raammääratlus peaks hõlmama tegelikult 
tootmiseks kasutatavaid alasid ja muid kui 
tootmiseks kasutatavaid alasid, samuti 
puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed 
või millest oleks võimalik toota ainult või 
muu hulgas loomasööta, olenemata sellest, 
kas neid kasutatakse tegelikuks tootmiseks 
või mitte.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Põllumajandustootmise tulevikku 
silmas pidades tuleks keskenduda 
kvaliteetse toidu tootmisele, kuna selles 
valdkonnas on liidul konkurentsieelis. 
Liidu standardid tuleks säilitada ning 
võimaluse korral neid rangemaks muuta, 
ning tuleks ette näha meetmed, et 
suurendada veelgi toiduainetootjate 
pikaajalist tootlikkust ja 
konkurentsivõimet ning võtta kasutusele 
uusi tehnoloogiaid ja kasutada 
tõhusamalt ressursse, tugevdades seeläbi 
liidu ülemaailmset liidrirolli.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mis puudutab kanepi tootmiseks 
kasutatavaid maa-alasid, peaks 
rahvatervise säilitamiseks ning teiste 
õigusorganitega kooskõla tagamiseks 
nende kanepiseemnesortide kasutamine, 
mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei 
ületa 0,2 %, kuuluma toetuskõlblike 
hektarite määratluse alla.

(8) Mis puudutab kanepi tootmiseks 
kasutatavaid maa-alasid, peaks 
rahvatervise säilitamiseks ning teiste 
õigusorganitega kooskõla tagamiseks 
nende kanepiseemnesortide kasutamine, 
mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei 
ületa 0,3 %, kuuluma toetusõiguslike 
hektarite määratluse alla.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP (9) Et veelgi parandada ÜPP 
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tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte 
eesmärk ning kuulumine registritesse. 
Samuti ei tohiks see välistada toetuse 
andmist mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud aktiivsetele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid 
elemente hõlmav „aktiivse 
põllumajandustootja“ raammääratlus. See 
ei tohiks välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda. Raammääratlus 
peaks igal juhul aitama säilitada liidus 
eksisteerivat perekondliku 
põllumajandustootmise mudelit.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
on üks liidu aluspõhimõtteid ja soolise 
aspekti arvessevõtt on tähtis vahend selle 
põhimõtte ÜPPsse lõimimiseks. Seepärast 
tuleks eelkõige keskenduda naiste 
osalemise edendamisele maapiirkondade 
sotsiaalmajanduslikus arengus. Naiste 
juhitud põllumajandusettevõtted kipuvad 
üldiselt olema väiksemad ning naiste kui 
põllumajandustootjate abikaasade töö ei 
ole alati tunnustatud ja nähtav, mis 
mõjutab nende majanduslikku 
sõltumatust. Käesolev määrus peaks 
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aitama kaasa naiste töö nähtavuse 
suurendamisele, suuremale 
väärtustamisele ja arvesse võtmisele 
konkreetsete eesmärkide raames, mida 
liikmesriigid oma strateegiakavades 
esitavad. Soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtted 
peaksid olema ÜPP sekkumiste 
ettevalmistamise, elluviimise ja hindamise 
lahutamatu osa. Liikmesriigid peavad 
samuti tugevdama oma suutlikkust võtta 
soolist aspekti arvesse ja koguda 
soopõhiselt eristatud andmeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil 
kehtestada „noore põllumajandustootja“ 
raammääratlus.

(10) Selleks et tagada 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil 
kehtestada ühiste elementidega „noore 
põllumajandustootja“ raammääratlus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Selleks et tagada maapiirkondades 
ettevõtluse arengu soodustamise 
eesmärgil otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide ja maaelu arengu 
sekkumisliikide vaheline kooskõla, tuleb 
ELi tasandil kehtestada ühiste 
elementidega „uue põllumajandustootja“ 
raammääratlus.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning 
võtta arvesse eelkõige asjakohaseid 
kliima-, energia- ja keskkonnaalaseid 
liidu õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide täitmiseks, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 39, ning 
ühtlasi tagamaks, et liit suudab 
asjakohaselt lahendada kõige hiljutisemad 
probleemid, on asjakohane näha ette 
üldeesmärgid, milles kajastatakse teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 
kehtestatud suuniseid. Liidu tasandil tuleb 
täpsustada erieesmärgid ning neid peavad 
liikmesriigid järgima oma ÜPP 
strateegiakavas. Hoides tasakaalu kestliku 
arengu mõõtmete vahel ning kooskõlas 
mõjuhinnanguga aitavad need erieesmärgid 
vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks nii 
majandus-, keskkonna- kui ka 
sotsiaalvaldkonnas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli 
kohaselt peaks liit kehtestama liidu 
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid 
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad 
liidu alusnõuded, millest viimaste kohaselt 
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate 
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles 
kontekstis peaksid liikmesriigid tegutsema 
kooskõlas põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
käesoleva määruses ja 

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli 
kohaselt peaks liit kehtestama liidu 
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid 
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad 
liidu ühised nõuded, millest viimaste 
kohaselt kohandatakse liidu raamistik 
toetusesaajate suhtes kohaldatavaks 
toetuskorraks. Selles kontekstis peaksid 
liikmesriigid tegutsema kooskõlas 
põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
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[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

käesoleva määruses ja 
[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel tuleb järgida Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalseid 
põhimõtteid, sh Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid täitma 
ka ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooniga seotud kohustusi ning 
tagama juurdepääsu vastavalt selle 
artiklile 9 ja kooskõlas liidu õigusega, 
millega ühtlustatakse toodete ja teenuste 
kättesaadavuse nõudeid. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid püüdma kõrvaldada 
ebavõrdsust ning edendada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust ja soolise aspekti 
arvessevõttu, samuti võidelda soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu 
toimuva diskrimineerimisega. Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD) ei tohiks 
toetada tegevust, mis aitab kaasa mis 
tahes liiki segregatsioonile, 
diskrimineerimisele või tõrjutusele. 
Fondide eesmärke tuleks täita kestliku 
arengu seisukohast ning kooskõlas 
Århusi konventsiooni raames ja liidus 
edendatud eesmärgiga säilitada ja kaitsta 
keskkonda ning parandada selle kvaliteeti 
ja võidelda kliimamuutuste vastu, nagu 
on sätestatud ELi toimimise lepingu 
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artiklis 11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes 
arvesse põhimõtet „saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Rakendamismudel ei tohiks 
tekitada olukorda, kus kõigis 27 riigis 
viiakse ellu erinevat 
põllumajanduspoliitikat, mis seaks ohtu 
ÜPP ühise vaimu ja tekitaks moonutusi. 
See peaks jätma liikmesriikidele tugeva 
ühise õigusraamistiku piires teatava 
paindlikkuse.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kaubanduskokkulepped kolmandate 
riikidega, kliimamuutused ning nendega 
kaasnevate äärmuslike ilmastikunähtuste 
sagedus ja raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. 
Toiduainete tarneahela 
tasakaalustamatus mõjutab peamiselt 
primaarsektorit, mis on selle nõrgim lüli, 
kuid niisugune tasakaalustamatus 
avaldab negatiivset mõju ka tootjate 
sissetulekule. Seega, kuigi 
põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
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tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnakaitse, elurikkuse ja 
geneetilise mitmekesisuse toetamine ja 
parandamine põllumajandussüsteemis, 
samuti kliimameetmete edendamine ning 
liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse 
panustamine on tulevikus ELi 
põllumajanduse, aianduse ja metsanduse 
suur prioriteet. Seetõttu peaks ÜPP 
ülesehitus olema asjaomaseid eesmärke 
arvestades ambitsioonikam, kajastades 
samal ajal piisavalt tootjate ees seisvat 
suuremat koormust ja suuremaid 
nõudeid. Rakendamismudeli kohaselt 
peaksid keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, lairibaühenduse ja 
ühenduvuse, taristute ja oluliste teenuste 
alarahastatus, samuti noorte väljavool, on 
oluline tugevdada asjaomaste piirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda kooskõlas 
Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda 



RR\1184165ET.docx 17/767 PE627.760v03-00

ET

teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

tuleb teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse ning 
parandades sotsiaalset kaasatust, noorte 
toetamist, naiste suuremat osalemist 
maapiirkondade majanduses, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Et maapiirkondade 
majandust stabiliseerida ja 
mitmekesistada, tuleks toetada 
mittepõllumajanduslike ettevõtete 
arendamist, loomist ja säilitamist. Nagu 
on märgitud teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet, kaitstes samal ajal 
loodusvarasid. Sellega seoses võib 
rahalistel vahenditel ja InvestEU tagatise 
kasutamisel olla tähtis roll rahastamisele 
juurdepääsu tagamisel ning 
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali 
edendamisel. Maapiirkondades on riigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Komisjon peaks maapiirkondade 
sotsiaalmajandusliku kestlikkuse nimel 
kontrollima, kas liikmesriigid tagavad 
ÜPP strateegiakava raames sidususe 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2010/41/EL kohaldamise1a ning 
maaelu arengu fondide kasutamise 



PE627.760v03-00 18/767 RR\1184165ET.docx

ET

pikaajalise lähenemisviisi vahel.
____________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/41/EL 
füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamise kohta, millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
86/613/EMÜ (ELT L 180, 15.7.2010, lk 
1).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule 
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama 
liidu põllumajandusel paremini reageerida 
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja 
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule 
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama 
liidu põllumajandusel paremini reageerida 
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, kvaliteetse toodangu 
ja kvaliteedieristuse, toidu raiskamise ja 
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega kestlikku tootmist, nagu suure 
loodusväärtusega 
põllumajandustootmissüsteemid, aidates 
samal ajal põllumajandustootjatel 
ennetavalt kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa terviseühtsuse 
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tegevuskavas 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks käsitatakse vaktsineerimist 
kulutõhusa rahvatervisega seotud 
meetmena antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemisel, kuid diagnoosimise, 
antimikroobikumide alternatiivide ja 
vaktsineerimise suhteliselt suurem 
maksumus võrreldes tavapäraste 
antibiootikumidega on takistuseks 
loomade vaktsineerimise määra tõstmisel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete 
kasutamist. Tunnistatakse, et iga 
meetmega maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustingimusi, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks teised 
riiklikud standardid, mis on seotud 

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust. Tunnistatakse, et iga 
meetmega maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustootmise tingimusi, erineva 
tootmise agronoomilisi omadusi, erinevusi 
üheaastaste kultuuride, püsikultuuride ja 
muu spetsialiseeritud tootmise vahel, 
maakasutust, külvikorda, kohalikke ja 
traditsioonilisi põllumajandustootmise 
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III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et 
parandada maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. 
Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku osana kehtestatakse 
põllumajandusettevõtete 
põllumajandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete 
haldamise kavad, kasutades selleks 
sihtotstarbelist elektroonilist 
põllumajandusettevõtte säästlikkust 
soodustavat abivahendit, mille 
liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele kättesaadavaks. 
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa 
otsuste tegemisele 
põllumajandusettevõtetes kohapeal, 
alustades toitainete minimaalse 
kasutamise funktsioonidega. Laialdane 
koostalitlusvõime ja moodulitest 
komplekteeritavus peaksid samuti 
võimaldama lisada teisi 
põllumajandusettevõtetes kohapeal 
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse 
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle 
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks 
võib komisjon anda liikmesriikidele 
toetust abivahendi väljatöötamiseks, 
samuti vajalike andmete säilitamise ja 
töötlemise teenuste jaoks.

tavasid ja põllumajandusettevõtete 
struktuure. Liikmesriigid võivad määrata 
kindlaks ka samaväärsed tavad või 
sertifitseerimissüsteemid, millel on 
kliimale ja keskkonnale kasulik mõju, mis 
on sarnane ühe või mitme maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise tava mõjuga või sellest parem.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
peavad liikmesriigid neid täiel määral 
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade 
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika 

(23) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
peavad liikmesriigid neid täiel määral 
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade 
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika 
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jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid 
kohustuslikud majandamisnõuded 
hõlmama keskkonda, rahvatervist, 
loomatervist, taimetervist ja loomade 
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte, 
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab 
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi, 
sealhulgas nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või 
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid 
kohustusi. Selleks et täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1306/201314 lisas esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tehtud 
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted 
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud 
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
loetelu on vastavalt kohandatud.

jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid 
kohustuslikud majandamisnõuded 
hõlmama keskkonda, rahvatervist, 
loomatervist, taimetervist ja loomade 
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte, 
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab 
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi, 
sealhulgas nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või 
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid 
kohustusi. Selleks et täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1306/201314 lisas esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tehtud 
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 
(veepoliitika raamdirektiiv) ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted 
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud 
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
loetelu on vastavalt kohandatud.

____________________ ____________________
11. Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

11. Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

13. Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

13. Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 
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nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 549).

nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 549).

15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
lk 1).

15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
lk 1).

16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71).

16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 

(24) Liikmesriigid peaksid osutama 
kvaliteetseid põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 
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standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest. 
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
võimendamiseks peaksid liikmesriigid 
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide 
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma 
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu 
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja 
teadusteavet.

standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest. 
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
võimendamiseks peaksid liikmesriigid 
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) 
raames, et olla võimeline pakkuma 
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu 
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja 
teadusteavet. Kõik ELi algatused, mis on 
seotud nõustamisteenuste ja 
innovatsioonisüsteemidega, peaksid 
võimaluse korral lähtuma liikmesriikide 
tasandil juba olemasolevatest teenustest ja 
süsteemidest.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
tootmiskohustusega sidumata toetust. 
Asjaomased nõuded peaksid arvestama 
vajadusega vältida mitme väikese 
toetussumma haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus ÜPP eesmärkide saavutamisse, 
millele aitab kaasa tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste kohaldamine. 
Põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
minimaalse taseme tagamiseks kõigile 
tegelikele põllumajandustootjatele ning 
vastamaks aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine tootmiskohustusega 
sidumata toetus sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
tootmiskohustusega sidumata toetust. 
Asjaomased nõuded peaksid arvestama 
vajadusega vältida mitme väikese 
toetussumma haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus ÜPP eesmärkide saavutamisse, 
millele aitab kaasa tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste kohaldamine. 
Põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
minimaalse taseme tagamiseks kõigile 
aktiivsetele põllumajandustootjatele ning 
vastamaks aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine tootmiskohustusega 
sidumata toetus sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
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Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid 
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate sissetulekus, 
võivad liikmesriigid rakendada 
jätkusuutlikkuse tagamiseks põhilist 
sissetulekutoetust toetusõiguste alusel. Sel 
juhul peaks toetusõiguste väärtus enne 
kõiki ühtlustamisi olema proportsionaalne 
nende väärtusega, mis on kehtestatud 
vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 
kohastele põhitoetuskavale, võttes arvesse 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt 
edasi.

Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid 
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud, keskkonna- ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate sissetulekus, 
võivad liikmesriigid rakendada 
jätkusuutlikkuse tagamiseks põhilist 
sissetulekutoetust toetusõiguste alusel. Sel 
juhul peaks toetusõiguste väärtus enne 
kõiki ühtlustamisi olema proportsionaalne 
nende väärtusega, mis on kehtestatud 
vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 
kohastele põhitoetuskavale, võttes arvesse 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt 2026. aastaks täieliku 
ühtlustamiseni.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) ÜPP kaudu makstav 
sissetulekutoetus on Euroopas paljude 
väikeste põllumajandustootjate ja 
põllumajanduslike pereettevõtete jaoks 
peamine stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse 
toetaja ning kuigi põllumajandustootjate 
suhtes on ootused kasvanud, ei ole seda 
teinud rahalised hüved. ÜPP üldine 
osakaal ELis väheneb, samas kui sektoris 
aset leidvad turukriisid ja aktiivsete 
põllumajandustootjate arvu vähenemine 
seavad sektori püsimajäämise jätkuvalt 
ohtu. Põllumajanduslike pereettevõtete 
mudelit tuleks kaitsta ÜPP üldeesmärgina 
ja liikmesriikide strateegiliste kavade abil, 
et luua sobiv koht esmatähtsale rollile, 
mis sellel mudelil on maapiirkondade 
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sotsiaalse struktuuri toetamisel ja 
paljudele maapiirkonna elanikele 
elamisvõimaluste pakkumisel. 
Põllumajanduslikud pereettevõtted 
aitavad kaasa kestlikule toidutootmisele, 
loodusvarade säilitamisele, 
mitmekesistamise vajaduse täitmisele ning 
toiduga kindlustatuse tagamisele. 
Esimesed, kes üleilmastumisega kaasneva 
suure surve all kannatavad, on väikeste 
põllumajanduslike pereettevõtete mudeli 
kasutajad. Selline olukord tähendaks 
ilmselgelt, et ÜPP eesmärke ei ole 
suudetud täita ning see õõnestaks 
tulevikus ÜPP toetamiseks toodavaid 
argumente. Seetõttu tuleks ÜPP 
strateegiakavades püüda erieesmärkide 
kaudu sellist 
põllumajandustootmismudelit jätkuvalt 
kaitsta.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja 
territoriaalsele arengule kaasaaitamisel. 
Toetuse tasakaalustatuma jaotamise 
edendamiseks ja väikeste toetussummade 
saajate halduskoormuse vähendamiseks 
peaks liikmesriikidel olema valik pakkuda 
väikestele põllumajandustootjatele teiste 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena.

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja 
territoriaalsele arengule kaasaaitamisel. 
Toetuse tasakaalustatuma jaotamise 
edendamiseks ja väikeste toetussummade 
saajate halduskoormuse vähendamiseks 
peaks liikmesriikidel olema valik pakkuda 
väikestele põllumajandustootjatele 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena. 
Halduskoormuse edasise vähendamise 
eesmärgil peaksid liikmesriigid siiski 
esialgselt lubama teatavate 
põllumajandustootjate automaatset 
lisamist lihtsustatud kavasse, pakkudes 
neile võimalust teatud aja jooksul selles 
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osalemisest loobuda. Kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kohaldada 
lihtsustatud kavas osalevatele väikestele 
põllumajandusettevõtjatele tingimuste 
lihtsustatud kontrolli.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Mahepõllumajandus areneb 
paljudes liikmesriikides ning kogemused 
näitavad, et mahepõllumajandus pakub 
avalikke hüvesid, säilitab ökosüsteemi 
teenuseid ja loodusvarasid, vähendab 
sisendeid, meelitab ligi noori 
põllumajandustootjaid ja eelkõige naisi, 
loob töökohti, katsetab uusi ärimudeleid, 
vastab ühiskonna nõudmistele ning 
taaselustab maapiirkondi. Siiski kasvab 
nõudlus mahetoodete järele endiselt 
kiiremini kui tootmismaht. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et nende ÜPP 
strateegiakava sisaldab eesmärke 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava põllumajandusmaa osakaalu 
tõstmiseks, et täita tõusvat nõudlust 
mahetoodete järele ning arendada kogu 
mahepõllumajanduslike toodete 
tarneahelat. Liikmesriigid peaksid saama 
rahastada mahepõllumaale üleminekut ja 
selle säilitamist kas maaelu arengu 
meetmetest või keskkonnakavadest või 
neid kahte viisi omavahel kombineerides 
ning nad peaksid tagama, et 
eelarveeraldised on mahetootmise 
eeldatava kasvuga vastavuses.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale. 
Eesmärgiks peaks olema ÜPP keskkonna- 
ja kliimaalase tulemuslikkuse 
suurendamine ning tuleks minna 
kaugemale kohustuslikest nõuetest, mis on 
juba tingimuslikkuse süsteemi kohaselt ette 
nähtud. Liikmesriigid võivad otsustada 
kehtestada keskkonnakavad, et soodustada 
keskkonnale kasulikke tootmismudeleid, 
eriti ekstensiivse loomakasvatuse puhul, 
ning edendada igat liiki 
põllumajandustavasid, nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine, ning keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada meetmeid, mis ei ole 
seotud maaelu arengu põllumajandusliku 
keskkonnapoliitika ja kliimakohustustega, 
samuti sarnaseid meetmeid, mida võib 
käsitada rohujuuretasandi kavadena, mis 
võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks tagada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetuse vastavus liidu 
rahvusvahelistele kohustustele. 
Kõnealused kohustused hõlmavad 
eelkõige GATTi alla kuuluvaid 
õliseemneid käsitleva Euroopa 
Majandusühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vastastikuse mõistmise 
memorandumis17 kehtestatud nõudeid, 
mida pärast ELi koosseisu muutumist 
kohaldatakse edaspidi õliseemnetega 
seotud ELi eraldi baaskülvipinna 
muudatuste suhtes. Komisjonil peaks 
olema õigus võtta vastu rakendusakte 
vastavate üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks.

välja jäetud

_________________
17 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Sektoripõhiste sekkumisliikide abil 
aidatakse kaasa ÜPP eesmärkide 
saavutamisele ning koostoime loomisele 
teiste ÜPP instrumentidega. Kooskõlas 
rakendamismudeliga tuleks liidu tasandil 
välja töötada asjaomaste sektoripõhiste 
sekkumisliikide sisu ja eesmärkide 
miinimumnõuded, et tagada siseturul 
võrdsed tingimused ning vältida ebavõrdset 
või ebaausat konkurentsi. Liikmesriigid 
peaksid põhjendama nende lisamist ÜPP 
strateegiakavasse ning tagama kooskõla 
teiste sekkumistega sektori tasandil. Liidu 

(35) Sektoripõhiste sekkumisliikide abil 
aidatakse kaasa ÜPP eesmärkide 
saavutamisele ning koostoime loomisele 
teiste ÜPP instrumentidega. Kooskõlas 
rakendamismudeliga tuleks liidu tasandil 
välja töötada asjaomaste sektoripõhiste 
sekkumisliikide sisu ja eesmärkide 
miinimumnõuded, et tagada siseturul 
võrdsed tingimused ning vältida ebavõrdset 
või ebaausat konkurentsi. Liikmesriigid 
peaksid põhjendama nende lisamist ÜPP 
strateegiakavasse ning tagama kooskõla 
teiste sekkumistega sektori tasandil. Liidu 
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tasandil kehtestatud üldised sekkumised 
peaksid hõlmama puu- ja 
köögiviljasektorit, veinisektorit, 
mesindustoodete sektorit, oliiviõli ja 
lauaoliivide sektorit, humalasektorit ja teisi 
määratletavaid tooteid, mille puhul 
sektoripõhiste programmide kehtestamine 
avaldab eeldatavalt kasulikku mõju ÜPP 
mõne või kõigi käesoleva määruse kohaste 
üld- ja erieesmärkide saavutamisele.

tasandil kehtestatud üldised sekkumised 
peaksid hõlmama puu- ja 
köögiviljasektorit, veinisektorit, 
mesindustoodete sektorit, oliiviõli ja 
lauaoliivide sektorit, humalasektorit ja teisi 
artiklis 39 määratletud tooteid, mille 
puhul sektoripõhiste programmide 
kehtestamine avaldab eeldatavalt kasulikku 
mõju ÜPP mõne või kõigi käesoleva 
määruse kohaste üld- ja erieesmärkide 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Arvestades mesindussektorile ette 
nähtud toetuste suurendamist ja 
tunnustades bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamise ja toiduainete tootmise olulist 
rolli, on vaja suurendada ka liidu 
kaasrahastamise maksimummäära ning 
lisada uusi rahastamiskõlblikke 
meetmeid, mille eesmärk on edendada 
sektori arengut.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 



PE627.760v03-00 30/767 RR\1184165ET.docx

ET

liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
põllumajandustootjate rühmadele ning 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade, suure 
loodusväärtusega alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud, kollektiivsete või 
koostööpõhiste lähenemisviiside ning 
tulemuspõhiste sekkumistena.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu agroökoloogia, 
säilitav põllumajandus ja integreeritud 
tootmine; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; loomade heaolu; geneetiliste 
ressursside säilitamist, säästvat kasutamist 
ja arendamist. Liikmesriigid võivad 
asjaomaste sekkumisliikide raames 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu suure 
loodusväärtusega 
põllumajandustootmine, agroökoloogia, 
säilitav põllumajandus ja integreeritud 
tootmine; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; traditsiooniliste 
põllumajandusmaastike kaitsmist, 
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vastavalt oma vajadustele välja töötada 
teisi kavasid. Seda liiki toetused peaksid 
katma täiendavaid kulusid ja saamata 
jäänud tulu, mis on tingitud üksnes 
sellistest kohustustest, mis lähevad 
kaugemale liidu ja riiklikes õigusaktides 
sätestatud kohustuslikest põhistandarditest 
ja nõuetest, samuti tingimuslikkusest, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas. Seda 
liiki sekkumistega seotud kohustused 
võidakse võtta varem kindlaks määratud 
aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

loomade heaolu; geneetiliste ressursside 
säilitamist, säästvat kasutamist ja 
arendamist. Liikmesriigid võivad 
asjaomaste sekkumisliikide raames 
vastavalt oma vajadustele välja töötada 
teisi kavasid ning nad võivad tõhustada 
mesindussektorile omaseid 
põllumajanduslikke keskkonnameetmeid, 
mis on osades ELi piirkondades juba 
olemas, ning töötada välja edasisi 
meetmeid. Seda liiki toetused peaksid 
katma täiendavaid kulusid ja saamata 
jäänud tulu, mis on tingitud üksnes 
sellistest kohustustest, mis lähevad 
kaugemale liidu ja riiklikes õigusaktides 
sätestatud kohustuslikest põhistandarditest 
ja nõuetest, samuti tingimuslikkusest, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas. 
Liikmesriigid peaksid toetusesaajatele 
pakkuma ka finantsstiimuleid. Seda liiki 
sekkumistega seotud kohustused võidakse 
võtta varem kindlaks määratud aastaseks 
või mitmeaastaseks perioodiks ning need 
võivad ületada seitset aastat, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sellest 
tulenevate kasvuhoonegaaside sidumist 
[LULUCF määrus], ning Euroopa metsade 
kaitse kohustustele, mis on võetud 
ministrite konverentside käigus. 

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa agrometsandussüsteemide 
kasutamise laiendamisele ning liidu 
metsandusstrateegia rakendamisele ning 
põhinema liikmesriikide riikliku või 
piirkondliku tasandi 
metsandusprogrammidel või samaväärsetel 
vahenditel, mis peaksid tuginema 
kohustustele, mis tulenevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 
2018/841 ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
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Sekkumised peaksid põhinema 
metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist 
ning agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude ennetamist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

_____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/841, millega lisatakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tulenev kasvuhoonegaaside 
heide ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumine 2030. aasta 
kliima- ja energiapoliitika raamistikku 
ning millega muudetakse määrust (EL) 
nr 525/2013 ja otsust nr 529/2013/EL 
(ELT L 156, 19.6.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud piirkondlikust eripärast tulenevad 
piirangud, sh mägi- ja saarepiirkondades. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
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Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad nõukogu 
direktiiviga 92/43/EMÜ1a loodud 
Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
rakendamisest. Seepärast tuleks jätkata 
toetuse andmist põllumajandustootjatele ja 
metsamaa valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel, 
võimaldades samas strateegiakavades 
piisavat paindlikkust, et suurendada eri 
sekkumiste vastastikust täiendavust. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

____________________
1a Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike 
investeeringute tegemise toetuste kaudu, 
millega püütakse suurendada 
põllumajandusettevõtete vastupidavust. 
Sellised investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 



RR\1184165ET.docx 35/767 PE627.760v03-00

ET

eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

tingimused ning muud võimalikud 
toetusõiguslikkuse eeskirjad.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses maakitsikusega, 
kõrgete hindadega ning juurdepääsuga 
krediidile. Nende ettevõtted on enam 
ohustatud hinna volatiilsusest (nii sisendite 
kui ka saagi puhul) ning nende vajadus 
ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste koolituse 
järele on suur. Seetõttu on oluline jätkata 
uute põllumajandusettevõtete loomise 
toetamist. Liikmesriigid peaksid välja 
töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued põllumajandustootjad seisavad siiski 
silmitsi oluliste takistustega seoses 
maakitsikusega, kõrgete hindadega ning 
juurdepääsuga krediidile. Nende ettevõtted 
on enam ohustatud hinna volatiilsusest (nii 
sisendite kui ka saagi puhul) ning nende 
vajadus ettevõtlus-, riskiennetus- ja 
riskijuhtimisoskuste koolituse järele on 
suur. Seetõttu on oluline jätkata uute 
põllumajandusettevõtete loomise toetamist. 
Liikmesriigid peaksid välja töötama 
strateegilise lähenemise ning kindlaks 
tegema selged ja sidusad sekkumised 
põlvkondade vahetuseks asjaomasele 
küsimusele pühendatud erieesmärgiga 
seoses. Selleks võivad liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestada eelistingimused 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
turuletulijate finantsvahenditele, ning 
peaksid oma ÜPP strateegiakavasse lisama 
abi sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le esimese samba 
aasta otsetoetuste eelarvest. Tuleks 
kehtestada noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamise ja maapiirkondade 
idufirmade toetuse maksimaalse summa 
suurendamine kuni 100 000 euroni, mis 
oleks kättesaadav ka finantsvahendi vormis 
toetuse kaudu või sellega kombineerituna.
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Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja luua 
avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAFRDst. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 
jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja luua 
avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAFRDst. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 
jäänud tuludega. Et kohandada 
riskijuhtimise abivahendeid 
põllumajandustootjate probleemidega, 
eeskätt kliimamuutustega, tuleb ÜPP 
vahenditesse lisada 
põllumajandustootjatele niisuguse kantud 
kulu ja kahju hüvitamine, mis on seotud 
meetmetega, mida võeti, et võidelda 
loomade haiguste või kahjurite levikuga 
taimedel, ning mahepõllumajandusega 
tegelevatele põllumajandustootjatele 
sellise kantud kahju hüvitamine, mis 
tekkis neist sõltumatu välise saastumise 
tagajärjel. Tuleks ka tagada EAFRDst 
rahastatavate sekkumiste kooskõla riiklike 
riskijuhtimissüsteemidega.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks selle 
alustamine, sertifitseerimiskulud ja 
kvaliteedisüsteemide edendamine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
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töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks. 

innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandustootmine; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide, 
sealhulgas määruse (EL) nr 115/12 
kohaselt tunnustatud tootjarühmade 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks. Et 
edendada põlvkondadevahelist 
vahetumist, tuleks kaaluda eritoetuste 
maksmist põllumajandustootjatele, kes 
soovivad põllumajandustootmise lõpetada 
enne seaduslikku pensioniikka jõudmist 
ning kavatsevad oma 
põllumajandusettevõtte anda üle 
koostööaltis nooremale 
põllumajandustootjale.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
makstavate sekkumisliikide ja 
sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
ning EAFRD peaks jätkama maaelu arengu 
sekkumisliikide rahastamist. ÜPP 
finantsjuhtimise eeskirjad tuleks sätestada 
kahe fondi ja kummagi toetatava tegevuse 
puhul eraldi, võttes arvesse asjaolu, et uus 
rakendamismudel võimaldab 
liikmesriikidele eesmärkide saavutamiseks 
suuremat paindlikkust ja subsidiaarsust. 
Käesoleva määruse kohased sekkumisliigid 
peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027.

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
makstavate sekkumisliikide ja 
sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
ning EAFRD peaks jätkama maaelu arengu 
sekkumisliikide rahastamist. ÜPP 
finantsjuhtimise eeskirjad tuleks sätestada 
kahe fondi ja kummagi toetatava tegevuse 
puhul eraldi, võttes arvesse asjaolu, et uus 
rakendamismudel võimaldab 
liikmesriikidele eesmärkide saavutamiseks 
suuremat paindlikkust ja subsidiaarsust. 
Käesoleva määruse kohased sekkumisliigid 
peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

(48) EAGFist ei tohiks toetada 
meetmeid, mis võiksid kahjustada 
keskkonda või mis ei ole kooskõlas 
säästliku põllumajandusliku majandamise 
põhimõtetele vastavate kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega. ÜPP 
strateegiakavade kohaste otsetoetuste 
maksmiseks antav toetus tuleks tagada 
käesoleva määrusega kindlaksmääratud 
riiklikest eraldistest. Asjaomased riiklikud 
eraldised peaksid peegeldama jätkuvaid 
muutusi, mille kohaselt suurendatakse 
hektari kohta madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) EAFRD rahaliste vahendite 
haldamise hõlbustamiseks tuleks 
kehtestada EAFRD ühekordse toetuse 
määr liikmesriikide avaliku sektori 
kulutustele. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki tegevuse erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende jaoks kehtestada 
osaluse erimäärad. Arengu, kauguse ja 

(49) EAFRD rahaliste vahendite 
haldamise hõlbustamiseks tuleks 
kehtestada EAFRD üldise osaluse määr 
liikmesriikide avaliku sektori kulutustele. 
Selleks et võtta arvesse teatavat liiki 
tegevuse erilist tähtsust või laadi, tuleks 
nende jaoks kehtestada osaluse erimäärad. 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 
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isoleerituse tasemest tingitud 
eripiirangute leevendamiseks tuleks 
kehtestada asjakohane EAFRD osaluse 
määr vähem arenenud piirkondade, ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning Egeuse 
mere väikesaarte puhul.

osutatud äärepoolseimate piirkondade 
ning Egeuse mere väikesaarte puhul, 
nagu on määratletud määruse (EL) 
229/2013 artikli 1 lõikes 2, tuleks arengu, 
kauguse ja isoleerituse tasemest tingitud 
eripiirangute leevendamiseks kehtestada 
kõrgem EAFRD osaluse määr.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et liidu tasandil liigitada 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
EAFRD-lt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1059/2003.Uusimaid liigitusi ja andmeid 
tuleks kasutada piisava toetuse 
tagamiseks, eelkõige selleks, et tegeleda 
arengus mahajäänud piirkondadega ning 
liikmesriigisiseste piirkondadevaheliste 
erinevustega.
__________________

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) EAFRDst ei tuleks toetada 
investeeringuid, millest tuleneb kahju 
keskkonnale. Sellest tulenevalt on vaja 
käesolevas määruses sätestada teatavad 
välistamiseeskirjad ning ka võimalus 
kõnealuste tagatiste täiustamiseks 

(50) EAFRDst tuleks esmajärgus 
toetada investeeringuid, mis loovad ühel 
ajal nii majanduslikku kui ka 
keskkonnaga seotud kasu, jättes seejuures 
toetamata investeeringud, millest tuleneb 
kahju keskkonnale. Sellest tulenevalt on 



PE627.760v03-00 40/767 RR\1184165ET.docx

ET

delegeeritud õigusaktides. EAFRDst ei 
peaks nimelt rahastatama investeeringuid 
niisutussüsteemidesse, mis ei aita kaasa 
seotud veekogu või veekogude hea 
seisundi saavutamisele või säilitamisele, 
ega investeeringuid metsastamisse, mis ei 
vasta metsade säästva majandamise 
põhimõtete kohastele kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele.

vaja käesolevas määruses sätestada 
teatavad välistamiseeskirjad ning ka 
võimalus kõnealuste tagatiste täiustamiseks 
delegeeritud õigusaktides. EAFRDst ei 
peaks nimelt rahastatama investeeringuid 
metsastamisse, mis ei vasta metsade 
säästva majandamise põhimõtete 
kohastele kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele. EAFRDst ei 
peaks samuti katma investeeringuid 
niisutussüsteemidesse, mis ei aita kaasa 
seotud veekogu või veekogude hea 
seisundi saavutamisele või säilitamisele.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Et tagada liidu sõltumatus 
taimsete valkude impordist, peaks ÜPP 
edendama kooskõlas taastuvenergia 
direktiiviga valgurikaste kultuuride õlil 
põhinevate kaassaaduste kasutamist 
biokütustena.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Liidu lisaväärtuse võimendamiseks 
ning toimiva põllumajandusliku siseturu 
säilitamiseks, samuti eespool osutatud üld- 
ja erieesmärkide saavutamiseks ei tohiks 
liikmesriigid käesoleva määruse kohaselt 
võtta otsuseid vastu eraldiseisvalt, vaid 
struktureeritud protsessi raames, mis peaks 
materialiseeruma ÜPP strateegiakavas. 
Liidu ülalt-alla eeskirjades tuleks 
kehtestada kogu ELi hõlmavad 
konkreetsed ÜPP eesmärgid, sekkumiste 

(54) Liidu lisaväärtuse võimendamiseks 
ning toimiva põllumajandusliku siseturu 
säilitamiseks, samuti eespool osutatud üld- 
ja erieesmärkide saavutamiseks ei tohiks 
liikmesriigid käesoleva määruse kohaselt 
võtta otsuseid vastu eraldiseisvalt, vaid 
struktureeritud protsessi raames, mis peaks 
materialiseeruma ÜPP strateegiakavas. 
Liidu ülalt-alla eeskirjades tuleks 
kehtestada üleliidulised konkreetsed ÜPP 
eesmärgid, sekkumiste peamised liigid, 
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peamised liigid, tulemusraamistik ja 
juhtimisstruktuur. Asjaomase ülesannete 
jaotamisega soovitakse tagada 
investeeritud rahaliste vahendite ja 
saavutatud tulemuste vaheline täielik 
vastavus.

tulemusraamistik ja juhtimisstruktuur. 
Asjaomase ülesannete jaotamisega 
soovitakse tagada investeeritud rahaliste 
vahendite ja saavutatud tulemuste vaheline 
täielik vastavus.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta. 
Liikmesriikide haldusstruktuuri 
nõuetekohaselt arvesse võttes tuleks 
strateegiakavadesse lisada vajaduse korral 
maaelu arengu piirkondlikud sekkumised.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) On väga oluline, et ÜPP 
strateegiakavadel oleks selge, lihtne ja 
üheti mõistetav raamistik, et vältida 
riiklikul, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil poliitika ülereguleerimist.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 55 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 b) Uue rakendamismudeliga ei tohiks 
seada kahtluse alla ühtse turu 
terviklikkust ega ÜPP ajalooliselt 
euroopalikku olemust, sest ÜPP peaks 
jääma tõeliselt ühiseks poliitikaks, et 
tagada euroopalik lähenemisviis ja 
võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Liikmesriigid peaksid oma ÜPP 
strateegiakava väljatöötamise käigus 
analüüsima oma konkreetset olukorda ja 
vajadusi, seadma ÜPP eesmärkide 
saavutamisega seotud eesmärgid ja 
kavandama sekkumised, mis võimaldavad 
saavutada neid eesmärke, mida on 
kohandatud riiklikus ja konkreetses 
piirkondlikus, sh ELi toimimise lepingu 
artikli 349 kohaste äärepoolseimate 
piirkondade kontekstis. Sellise 
väljatöötamisega tuleks edendada suuremat 
subsidiaarsust ühtses liidu raamistikus, 
tagades samas vastavuse liidu õiguse 
üldpõhimõtetele ja ÜPP eesmärkidele. 
Seepärast on asjakohane kehtestada 
eeskirjad ÜPP strateegiakavade struktuuri 
ja sisu kohta.

(56) Liikmesriigid peaksid oma ÜPP 
strateegiakava väljatöötamise käigus 
analüüsima oma konkreetset olukorda ja 
vajadusi, seadma ÜPP eesmärkide 
saavutamisega seotud realistlikud 
eesmärgid ja kavandama sekkumised, mis 
võimaldavad saavutada lõplikele 
kasusaajatele kindlust tagades neid 
eesmärke, mida on kohandatud riiklikus ja 
konkreetses piirkondlikus, sh ELi 
toimimise lepingu artikli 349 kohaste 
äärepoolseimate piirkondade kontekstis. 
Sellise väljatöötamisega tuleks edendada 
suuremat subsidiaarsust ühtses liidu 
raamistikus, tagades samas vastavuse liidu 
õiguse üldpõhimõtetele ja ÜPP 
eesmärkidele. Seepärast on asjakohane 
kehtestada eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
struktuuri ja sisu kohta. Selle tagamiseks, 
et liikmesriikide eesmärkide seadmine ja 
sekkumiste kavandamine on asjakohane 
ja maksimeerib ÜPP eesmärkide 
saavutamisse tehtavat panust, on vaja, et 
ÜPP strateegiakavade strateegia põhineks 
kohaliku olustiku eelneval analüüsil ja 
ÜPP eesmärkidega seotud vajaduste 
hindamisel, tagades samal ajal ÜPP 
ühtsuse. ÜPP strateegiakavade täitmise 
juures on vaja tagada, et protsessi 
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kaasatakse põllumajandusettevõtjad ja 
nende organisatsioonid.

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) 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. 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.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite suurema 
sidususe, sest see peaks hõlmama nii 
otsetoetustena makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 
kavad peaksid tagama ja näitama 
liikmesriikide tehtud valikute vastavust ja 
asjakohasust seoses liidu prioriteetide ja 
eesmärkidega. Seepärast on asjakohane, et 
need kavad hõlmavad tulemustele 
orienteeritud sekkumisstrateegiat, mis on 
struktureeritud lähtuvalt ÜPP 
erieesmärkidest, sh nende eesmärkidega 
seotud mõõdetavad ülesanded. Kõnealuste 

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite suurema 
sidususe, sest see peaks hõlmama nii 
otsetoetustena makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 
kavad peaksid tagama ja näitama 
liikmesriikide tehtud valikute vastavust ja 
asjakohasust seoses liidu prioriteetide ja 
eesmärkidega. Seepärast on asjakohane, et 
need kavad hõlmavad tulemustele 
orienteeritud sekkumisstrateegiat, mis on 
struktureeritud lähtuvalt ÜPP 
erieesmärkidest, sh nende eesmärkidega 
seotud mõõdetavad ülesanded. Kõnealuste 
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kavade aastapõhise seire võimaldamiseks 
on vajalik, et kõnealused eesmärgid 
tuginevad tulemusnäitajatele.

kavade seire võimaldamiseks on vajalik, et 
kõnealused eesmärgid tuginevad 
tulemusnäitajatele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Kuna sissetulekutoetuste kava on 
põllumajandusettevõtete majandusliku 
elujõulisuse tagamisel väga oluline, on 
asjakohane võtta arvesse sotsiaalset mõju, 
mida ÜPP avaldab maapiirkondades 
töökohtade loomisele. Sel põhjusel 
peaksid liikmesriigid võtma 
strateegiakavade planeerimisel arvesse ka 
seda, kuidas ettevõte konkreetses 
piirkonnas tööhõivet mõjutab. Vastavate 
poliitikavahendite kavandamisel ja 
rakendamisel tuleks pidada esmatähtsaks 
meetmeid ja tegevusi, millega luuakse 
tööhõivevõimalusi.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa rakendamise 
delegeerimisel riigi tasandil vastavalt 
riiklikule raamistikule, et hõlbustada 
piirkondade vahelist koordineerimist 
riigiüleste probleemidega tegelemisel, on 
asjakohane, et ÜPP strateegiakavades on 
esitatud riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
koosmõju kirjeldus.

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa kavandamise ja 
rakendamise delegeerimisel riigi tasandil 
maaelu arengu sekkumisprogrammide 
kaudu kooskõlas riikliku raamistikuga, et 
hõlbustada piirkondade vahelist 
koordineerimist riigiüleste probleemidega 
tegelemisel, on asjakohane, et ÜPP 
strateegiakavades on esitatud riiklike ja 
piirkondlike sekkumiste koosmõju 
kirjeldus.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Sellise asutuse ülesanded 
tuleks täpsustada käesolevas määruses. 
Korraldusasutus peaks olema võimeline 
delegeerima osa oma ülesannetest, jäädes 
ise vastutama tõhusa ja täpse juhtimise 
eest. Liikmesriigid peaksid tagama, et ÜPP 
strateegiakavade haldamisel ja 
rakendamisel oleksid kaitstud liidu 
finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Kui aga maaelu arengu 
poliitikaga seotud elemente käsitletakse 
piirkondades, võivad liikmesriigid luua 
piirkondlikke korraldusasutusi. Nende 
ülesanded tuleks täpsustada käesolevas 
määruses. Korraldusasutused peaksid 
olema võimelised delegeerima osa oma 
ülesannetest, jäädes ise vastutama tõhusa ja 
täpse juhtimise eest. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et ÜPP strateegiakavade 
haldamisel ja rakendamisel oleksid kaitstud 
liidu finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Vastavalt jagatud juhtimise 
põhimõttele aitavad liikmesriikide 
esindajate moodustatud komisjonid 
Euroopa Komisjoni ÜPP rakendamisel. 
Süsteemi lihtsustamiseks ja liikmesriikide 
seisukoha ühtlustamiseks luuakse 
käesoleva määruse rakendamiseks ainult 
üks seirekomisjon, liites omavahel maaelu 
arengu komisjoni ja otsetoetuste komisjoni, 
mis loodi programmiperioodi 2014–2020 
raames. Liikmesriikide abistamise eest 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel 
jagavad vastutust korraldusasutus ja 
asjaomane seirekomisjon. Euroopa 
Komisjoni peaks aitama ka ühise 

(70) Vastavalt jagatud juhtimise 
põhimõttele aitavad liikmesriikide 
esindajate moodustatud komisjonid 
Euroopa Komisjoni ÜPP rakendamisel. 
Süsteemi lihtsustamiseks ja liikmesriikide 
seisukoha ühtlustamiseks luuakse 
käesoleva määruse rakendamiseks ainult 
üks seirekomisjon, liites omavahel maaelu 
arengu komisjoni ja otsetoetuste komisjoni, 
mis loodi programmiperioodi 2014–2020 
raames. Liikmesriikide abistamise eest 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel 
jagavad vastutust korraldusasutus ja 
asjaomane seirekomisjon. Kui aga maaelu 
arengu poliitikaga seotud elemente 



PE627.760v03-00 46/767 RR\1184165ET.docx

ET

põllumajanduspoliitika komisjon vastavalt 
käesolevas määruses sätestatule.

käsitletakse piirkondades, võivad 
liikmesriigid luua piirkondlikke 
seirekomisjone. Euroopa Komisjoni peaks 
aitama ka ühise põllumajanduspoliitika 
komisjon vastavalt käesolevas määruses 
sätestatule.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 
on võimalik ainult Malta puhul.

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 
on võimalik ainult Luksemburgi ja Malta 
puhul.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast 
hindamist valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab hindamisi valitud väljundite, 
tulemus- ja mõjunäitajate põhjal, nagu on 
määratletud tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
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täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimaplaneerimismisvahendite alla.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Tulemus-, seire- ja 
hindamisraamistiku osana peaksid 
liikmesriigid igal aastal tehtud edusamme 
kontrollima ja nendest komisjonile aru 
andma. Komisjon peaks esitama aruande 
kogu programmitöö perioodil 
erieesmärkide saavutamisel tehtu kohta 
liikmesriikide edastatud teavet ja 
põhinäitajaid kasutades.

(75) Tulemus-, seire- ja 
hindamisraamistiku osana peaksid 
liikmesriigid igal aastal tehtud edusamme 
kontrollima. Komisjon peaks esitama 
aruande kogu programmitöö perioodil 
erieesmärkide saavutamisel tehtu kohta 
liikmesriikide edastatud teavet ja 
põhinäitajaid kasutades.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Kehtestada tuleks mehhanismid, 
mis võimaldaksid võtta meetmeid liidu 
finantshuvide kaitsmiseks juhul, kui ÜPP 
strateegiakava rakendamisel ilmneb seatud 
eesmärkidest olulisi kõrvalekaldeid. 
Märkimisväärselt ja põhjendamatult 
viletsate tulemusnäitajate korral võidakse 
liikmesriikidelt nõuda tegevuskavade 
esitamist. Kui kavandatud tulemusi ei 
saavutata, võib see kaasa tuua väljamaksete 
peatamised ning lõpuks liidu fondide 
vähendamise. Lisaks sellele kehtestatakse 
tulemuspreemia jaotamisel põhineva 
stimuleerimismehhanismi osana selline 
tulemuspreemia. millega ergutatakse 

(76) Kehtestada tuleks mehhanismid, 
mis võimaldaksid võtta meetmeid liidu 
finantshuvide kaitsmiseks juhul, kui ÜPP 
strateegiakava rakendamisel ilmneb seatud 
eesmärkidest olulisi kõrvalekaldeid. 
Märkimisväärselt ja põhjendamatult 
viletsate tulemusnäitajate korral võidakse 
liikmesriikidelt nõuda tegevuskavade 
esitamist. Kui kavandatud tulemusi ei 
saavutata, võib see kaasa tuua väljamaksete 
peatamised ning lõpuks liidu fondide 
vähendamise.
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heade keskkonna- ja kliimatulemuste 
saavutamist.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Kolmandate riikidega sõlmitavad 
ja põllumajandussektorit puudutavad 
kaubanduslepingud peaksid sisaldama 
mehhanisme ja kaitseklausleid, et tagada 
ELi ja kolmandate riikide 
põllumajandustootjatele võrdsed 
tingimused ja tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Käesoleva määruse sätete 
kohaldamise eesmärgil kogutud 
isikuandmeid tuleks töödelda viisil, mis on 
kooskõlas asjaomaste eesmärkidega. 
Samuti peaksid andmed olema 
anonüümsed, seire või hindamise eesmärgil 
töötlemiseks koondatud ning kaitstud 
vastavalt liidu õigusele, milles käsitletakse 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EÜ) nr 45/200119 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2016/67920. Andmesubjekte tuleks 
teavitada nende isikuandmete töötlemisest 
ja andmekaitsealastest õigustest.

(81) Käesoleva määruse sätete 
kohaldamise eesmärgil kogutud 
isikuandmeid tuleks töödelda viisil, mis on 
kokkusobiv asjaomaste eesmärkidega. 
Samuti peaksid andmed olema 
anonüümsed, seire või hindamise eesmärgil 
töötlemiseks koondatud ning kaitstud 
vastavalt liidu õigusele, milles käsitletakse 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EÜ) nr 2018/172519 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2016/67920. Andmesubjekte tuleks 
teavitada nende isikuandmete töötlemisest 
ja andmekaitsealastest õigustest.

_________________ _________________
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste 
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isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

isikute kaitset isikuandmete töötlemisel 
liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes ning isikuandmete vaba 
liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 
21.11.2018, lk 39).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetuskõlblikkuse nõuete kohta 
ning eeskirjad toetusõiguste 
deklaratsiooni sisu ja aktiveerimise 
nõuete kohta; keskkonnakavade 
eeskirjad; meetmed, mille eesmärk on 
vältida tootmiskohustusega seotud toetuse 
saajate kahju turgude struktuurilise 
tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetusõiguslikkuse nõuete 
kohta, kehtestatakse kriteeriumid 
võrdväärsete meetmete 
kindlakstegemiseks ja asjakohased 
nõuded, mida kohaldatakse riiklike või 
piirkondlike sertifitseerimissüsteemide 
suhtes; koostatakse kliimat, keskkonda ja 
loomade heaolu toetavate 
põllumajandustavade näidete kataloog; 
meetmed, mille eesmärk on vältida 
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tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused. 

tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 
tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 
tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused. 

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Selle tagamiseks, et sektoripõhiste 
sekkumistega aidatakse kaasa ÜPP 
eesmärkide saavutamisele ja koostoime 
loomisele teiste ÜPP vahenditega ning 
selleks et tagada siseturul võrdsed 
tingimused ning et vältida ebavõrdset ja 
ebaõiglast konkurentsi, tuleks komisjonile 
delegeerida teatud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused seoses 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
heakskiitmise kriteeriumide ja 
eeskirjadega, millega reguleeritakse 
olukordi, kus heakskiidetud 
tootmisharudevaheline organisatsioon ei 
vasta kõnealustele kriteeriumidele ega 
täida tootjate kohustusi; eeskirjad 
sektoripõhiste sekkumiste nõuetekohaseks 
toimimiseks liidu finantsabi arvutamise 
alusel, sh võrdlusperioodid ja turustatud 
toodangu väärtuse arvutamine ning liidu 
finantsabi ülemmäär turult kõrvaldamise 
jaoks; eeskirjad kulude ülemmäära 
kindlaksmääramiseks seoses 
viinamarjaistanduste ümberistutamisega 
ning eeskirjad, mille alusel teevad tootjad 
erandi veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
kohta, ja eeskirjad erandite kohta 
kõnealusest kohustusest, et vältida 
täiendavat halduskoormust, samuti 

(84) Selle tagamiseks, et sektoripõhiste 
sekkumisliikidega aidatakse kaasa ÜPP 
eesmärkide saavutamisele ja koostoime 
loomisele teiste ÜPP vahenditega ning 
selleks et tagada siseturul võrdsed 
tingimused ning et vältida ebavõrdset ja 
ebaõiglast konkurentsi, tuleks komisjonile 
delegeerida teatud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused seoses 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
heakskiitmise kriteeriumide ja 
eeskirjadega, millega reguleeritakse 
olukordi, kus heakskiidetud 
tootmisharudevaheline organisatsioon ei 
vasta kõnealustele kriteeriumidele ega 
täida tootjate kohustusi; eeskirjad 
sektoripõhiste sekkumisliikide 
nõuetekohaseks toimimiseks liidu 
finantsabi arvutamise alusel, sh 
võrdlusperioodid ja turustatud toodangu 
väärtuse arvutamine ning liidu finantsabi 
ülemmäär turult kõrvaldamise jaoks; 
eeskirjad kulude ülemmäära 
kindlaksmääramiseks seoses 
viinamarjaistanduste ümberistutamisega 
ning eeskirjad, mille alusel teevad tootjad 
erandi veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
kohta, ja eeskirjad erandite kohta 
kõnealusest kohustusest, et vältida 
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eeskirjad destilleerijate vabatahtlikuks 
sertifitseerimiseks. Selleks et tagada liidu 
vahendite tulemuslik ja tõhus kasutamine 
sekkumisteks mesindussektoris, tuleks 
komisjonile delegeerida teatavate 
õigusaktide vastuvõtmise volitused seoses 
teatamiskohustust käsitlevate lisanõuetega 
ja kõnealust liiki sekkumiste 
rakendamiskulude katmiseks liidu toetuse 
miinimummäära kehtestamisega.

täiendavat halduskoormust, samuti 
eeskirjad destilleerijate vabatahtlikuks 
sertifitseerimiseks ja eeskirjad, mis on 
seotud toimimis-, seire- ja ka 
hindamisraamistikuga. Komisjonile tuleks 
anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte tingimuslikkuse eeskirjadest 
ajutiste erandite tegemise kohta väga 
ebasoodsates oludes, nagu katastroofid 
või epideemiad. Komisjonile tuleks samuti 
anda õigus määrata kindlaks 
põllumajandus- ja keskkonnatavadega 
võrdväärsed tavad ja riiklikud või 
piirkondlikud keskkonna 
sertifitseerimissüsteemid. Selleks et tagada 
liidu vahendite tulemuslik ja tõhus 
kasutamine sekkumisteks 
mesindussektoris, tuleks komisjonile 
delegeerida teatavate õigusaktide 
vastuvõtmise volitused seoses 
teatamiskohustust käsitlevate lisanõuetega 
ja kõnealust liiki sekkumiste 
rakendamiskulude katmiseks liidu toetuse 
miinimummäära kehtestamisega. Pidades 
silmas ÜPP strateegikavade koostamist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu 
teatavaid õigusakte, et kehtestada 
liikmesriigi ning pädevate piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste ja muude 
partnerite vahelise partnerluse 
käitumisjuhend.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Selleks et tagada õiguskindlus ja 
maaelu arengu sekkumiste eesmärkide 
saavutamine, tuleks komisjonile 
delegeerida teatud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused seoses toetusega 
juhtimisalasteks kohustusteks, 
investeeringuteks ja koostööks.

(85) Selleks et tagada õiguskindlus ja 
maaelu arengu sekkumiste eesmärkide 
saavutamine, tuleks komisjonile anda 
õigus võtta vastu teatavaid õigusakte 
seoses teatud sekkumisliikide miinimum- 
ja maksimumtoetuse summade 
täiendamisega.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86) Selleks et muuta käesoleva määruse 
teatavaid mitteolemuslikke osi, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigusaktide vastuvõtmise volitused seoses 
otsetoetustena makstavate sekkumisliikide 
eraldiste ja ÜPP strateegiakava sisu 
käsitlevate eeskirjadega.

(86) Selleks et muuta käesoleva määruse 
teatavaid mitteolemuslikke osi, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigusaktide vastuvõtmise volitused seoses 
otsetoetustena makstavate sekkumisliikide 
eraldistega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
võrdlusalad seoses õliseemnetoetusega, 
koostada eeskirjad kasvatusmaa 
heakskiitmiseks ja sortide kinnitamiseks 
seoses puuvilla eritoetuse ja seonduvate 
teadetega, arvutada vähendamine, kui 
toetuskõlblik puuvillakasvatusmaa ületab 
põhikasvupinda, anda liidu rahalist toetust 
veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
destilleerimiseks, teha maaelu arengu 
sekkumisliikide toetuseks antava liidu 
toetuse kogusumma iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, koostada eeskirjad 
ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
elementide esitamise kohta, et koostada 
eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmise korra ja tähtaegade kohta 
ning kehtestada ühetaolised tingimused 
ÜPP strateegiakavades pakutavate 
võimalustega seotud teavitamis- ja 

(87) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
võrdlusalad seoses õliseemnetoetusega, 
koostada eeskirjad kasvatusmaa 
heakskiitmiseks ja sortide kinnitamiseks 
seoses puuvilla eritoetuse ja seonduvate 
teadetega, arvutada vähendamine, kui 
toetusõiguslik puuvillakasvatusmaa ületab 
põhikasvupinda, anda liidu rahalist toetust 
veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
destilleerimiseks, teha maaelu arengu 
sekkumisliikide toetuseks antava liidu 
toetuse kogusumma iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, kehtestada ÜPP 
strateegiakavade standardvorm, et 
koostada eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmise korra ja tähtaegade ning 
ÜPP strateegiakavade muutmise taotluste 
esitamise ja heakskiitmise kohta ning 
kehtestada ühetaolised tingimused ÜPP 
strateegiakavades pakutavate võimalustega 
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avalikustamisnõuete kohaldamise kohta, 
koostada eeskirjad tegevus-, seire- ja 
hindamisraamistiku kohta, koostada 
eeskirjad iga-aastase tulemusaruande 
esitamise ja sisu kohta, koostada eeskirjad 
sellise teabe kohta, mida liikmesriigid 
peavad komisjonile saatma 
tulemushindamiseks, koostada eeskirjad 
andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise koostoime kohta 
ning kehtestada kord, mille alusel 
tagatakse järjekindel lähenemisviis 
liikmesriikidele tulemuspreemia jaotamise 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201122.

seotud teavitamis- ja avalikustamisnõuete 
kohaldamise kohta. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201122.

_________________ _________________
22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(92 a) Liidu saarepiirkondades esineb 
põllumajandustegevuse elluviimisel ja 
maapiirkondade arengul erilisi raskusi. 
Tuleks hinnata ÜPP mõju nendele 
piirkondadele ning kaaluda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 229/2013 kehtestatud meetmete 
laiendamist kõigile liidu 
saarepiirkondadele.

Muudatusettepanek 71
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Õiguskindluse ja järjepidevuse 
tagamiseks peaksid Horvaatiale kehtivad 
erisätted, mis puudutavad otsetoetuste ning 
täiendava riikliku otsetoetuse järkjärgulist 
kehtestamist järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismi raames, jätkuvalt kehtima 
kuni 1. jaanuarini 2021.

(93) Õiguskindluse ja järjepidevuse 
tagamiseks peaksid Horvaatiale kehtivad 
erisätted, mis puudutavad otsetoetuste ning 
täiendava riikliku otsetoetuse järkjärgulist 
kehtestamist järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismi raames, jätkuvalt kehtima. 
Horvaatial on ühinemislepingu kohaselt 
õigus saada makseid ka 2022. aastal, mis 
hõlmab lisarahastamispaketti Horvaatia 
demineeritud maa-ala riikliku reservi 
jaoks, ning seda õigust tuleks 2022. aasta 
riiklike rahastamispakettide arvutamisel 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sekkumisliigid ja liikmesriikidele 
esitatud ühised nõuded kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks ning nendega 
seotud rahastamiskord;

(b) sekkumisliigid ja liikmesriikidele 
esitatud ühised nõuded kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks, tagades 
võrdsed tingimused, ning nendega seotud 
rahastamiskord;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide koostatavad ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavad 
(edaspidi „ÜPP strateegiakavad“), sihtide 
seadmine, sekkumiste kindlaksmääramine 
ja rahaliste vahendite eraldamine, mis on 
kooskõlas erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega;

(c) liikmesriikide koostatavad ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavad 
(edaspidi „ÜPP strateegiakavad“), 
vajaduse korral koostöös piirkondadega, 
milles seatakse sihid, määratakse kindlaks 
sekkumised ja eraldatakse rahalised 
vahendid, mis on kooskõlas erieesmärkide 
ja väljaselgitatud vajadustega ning 
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vastavad siseturu nõudmistele;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2021 kuni 31. detsembrini 2027.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul alates 1. 
jaanuarist 2022.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

2. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ning ÜPP 
strateegiakavade vahelise sidususe 
tagamiseks kohaldatakse käesoleva 
määruse alusel EAFRD poolt rahastatava 
toetuse puhul Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

__________________ __________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajandustootja“ – füüsiline 
või juriidiline isik või selliste isikute rühm, 
olenemata sellest, milline on selle rühma ja 
rühma liikmete õiguslik seisund 
siseriikliku õiguse järgi, kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
aluslepingute territoriaalses 
kohaldamisalas, nagu on määratud kindlaks 
Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 
52 koostoimes Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 
349 ja 355, ning kes tegeleb 
põllumajandusliku tegevusega, mis on 
määratud kindlaks liikmesriigi poolt;

(a) „põllumajandustootja“ – füüsiline 
või juriidiline isik või selliste isikute rühm, 
olenemata sellest, milline on selle rühma ja 
rühma liikmete õiguslik seisund 
siseriikliku õiguse järgi, kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
aluslepingute territoriaalses 
kohaldamisalas, nagu on määratud kindlaks 
Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 
52 koostoimes Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 
349 ja 355, ning kes tegeleb headele 
põllumajandustootmise tavadele vastava 
põllumajandusliku tegevusega, mis on 
määratud kindlaks liikmesriigi poolt;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „avalikud hüved“ – hüved või 
teenused, mida turg ei hüvita ning mille 
keskkonnaalased ja ühiskondlikud 
tulemused ületavad keskkonna-, kliima- ja 
loomade heaolu alaste õigusaktidega ette 
nähtud kohustuslikke tulemusi. 

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b)  „Euroopa avalikud hüved“ – 
avalikud hüved või teenused, mida saab 
tõhusalt pakkuda vaid liidu tasandil 
sekkumise kaudu, et tagada 
liikmesriikidevaheline koordineerimine ja 
võrdsed võimalused liidu 
põllumajandusturul. Euroopa avalike 
hüvede hulka kuuluvad eelkõige 
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veekaitse, bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse, mullaviljakuse kaitse, tolmeldajate 
kaitse ja loomade heaolu;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada, nii et majanduslikku kahju 
kannatanud põllumajandustootjale 
hüvitatakse tema kahju; 

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 
põllumajandustootjad saavad kaitsta end 
riskide eest ning saada hüvitist 
majandusliku kahju või sissetuleku 
vähenemise korral;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) projekt, leping, meede või 
projektide rühm, mis on valitud välja 
asjaomaste programmide raames;

i) projekt, leping, meede või 
projektide rühm, mis on valitud välja 
asjaomase strateegiakava raames;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) rahastamisvahendite puhul 
programmi osalus rahastamisvahendis ja 
seejärel kõnealusest rahastamisvahendist 
lõppsaajatele antav rahaline toetus;

ii) rahastamisvahendite puhul 
strateegiakava osalus rahastamisvahendis 
ja seejärel kõnealusest rahastamisvahendist 
lõppsaajatele antav rahaline toetus;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) eraõiguslik või avalik-õiguslik 
juriidiline isik, üksus, kes on või ei ole 
juriidiline isik, või füüsiline isik, kes 
vastutab algatamise või nii algatamise kui 
ka rakendamise eest;

i) eraõiguslik või avalik-õiguslik 
juriidiline isik, üksus, kes on või ei ole 
juriidiline isik, füüsiline isik või füüsiliste 
või juriidiliste isikute rühm, kes vastutab 
algatamise või nii algatamise kui ka 
rakendamise eest;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) riigiabi kavade puhul asutus, mis 
saab toetust;

ii) riigiabi kavade puhul üksus, mis 
saab toetust;

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud näitajate eelnevalt kokkulepitud 
väärtused, mis tuleb saavutada perioodi 
lõpuks;

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud näitajate eelnevalt kokkulepitud 
väärtused, mis tuleb saavutada ÜPP 
strateegiakava perioodi lõpuks;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „vahe-eesmärgid“ – vahepealsed 
sihtväärtused, mis tuleb erieesmärgiga 
seotud näitaja puhul saavutada kindlaks 
ajaks ÜPP strateegiakava perioodi jooksul.

(j) „vahe-eesmärgid“ – vahepealsed 
sihtväärtused, mis tuleb liikmesriigil 
erieesmärgiga seotud tulemusnäitaja puhul 
õigeaegsete edusammude tagamiseks 
saavutada kindlaks ajaks ÜPP 
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strateegiakava perioodi jooksul.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „toetusõiguslik 
hektar“, „aktiivne põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“ ning „uus 
põllumajandustootja“:

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure ja püsirohumaad. Mõisted 
„põllumaa“, „püsikultuurid“ ja 
„püsirohumaa“ täpsustatakse 
liikmesriikide poolt vastavalt järgmisele 
raamistikule:

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure, püsirohumaad ja 
agrometsandussüsteeme. 
Põllumajandusmaa osa hõlmab 
maastikuelemente. Mõisted „põllumaa“, 
„püsikultuurid“, „püsirohumaa“ ja 
„agrometsandussüsteemid“ täpsustatakse 
liikmesriikide poolt vastavalt järgmisele 
raamistikule:

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja 

i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks ning 
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sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1257/199928 artiklitele 22, 23 ja 24, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/200529 
artiklile 39, määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklile 28 või käesoleva määruse artiklile 
65;

see võib hõlmata põllukultuuride ja 
puistute/põõsastike kombinatsiooni, mis 
moodustab taimekasvatusliku 
agrometsandussüsteemi, ning tootmisest 
kõrvalejäetud maa vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1257/199928 artiklitele 22, 
23 ja 24, nõukogu määruse (EÜ) nr 
1698/200529 artiklile 39, määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklile 28 või käesoleva 
määruse artiklile 65;

__________________ __________________
28 Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

28 Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

29 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

29 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel) ja mis ei ole olnud põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud seitse 
aastat või kauem, ning, kui liikmesriigid 
nii otsustavad, ka maa, mida ei ole viis 
aastat või kauem küntud; see võib 
hõlmata muid liike, nagu karjatamiseks 
sobivad põõsad ja/või puud, ning, kui 
liikmesriigid nii otsustavad, muid liike, 
nagu söödaallikaks olevad põõsad ja/või 
puud, tingimusel et rohi või muud 
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rohttaimed jäävad valdavaks. 
Liikmesriigid võivad otsustada lugeda 
püsirohumaaks ka järgmise:
i) karjatamiseks sobiv ja kohalike 
tavadega seotud maa, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole tavapäraselt karjamaal 
ülekaalus, ja/või
ii) karjatamiseks sobiv maa, kus rohi ja 
muud rohttaimed ei ole karjamaal 
ülekaalus või kus need puuduvad.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) „agrometsandussüsteemid“ – 
maakasutussüsteemid, kus puid 
kasvatatakse samal maal, kus toimub 
põllumajanduslik tootmine;

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Otsetoetuste vormis 
sekkumisliikide puhul peab 
„rahastamiskõlblik hektar“ olema 
määratletud nii, et see hõlmab 
põllumajandusliku majapidamise mis tahes 
põllumajandusmaad:

(c) Otsetoetuste vormis 
sekkumisliikide puhul peab „toetusõiguslik 
hektar“ olema määratletud nii, et see 
hõlmab põllumajandusliku majapidamise 
mis tahes põllumajandusmaad, sealhulgas 
liikuvaid või statsionaarseid ajutisi 
tehnilisi rajatisi, eelkõige taluteid ja 
veekünasid, samuti silopalle ja 
sookultuuride kasvatamiseks kasutatavaid 
taastatud märgalasid:

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või, kui 
maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, siis 
kasutatakse peamiselt põllumajanduslikuks 
tegevuseks, ning mis on 
põllumajandustootja kasutuses. Kui see on 
keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, 
võivad rahastamiskõlblikud hektarid 
hõlmata ka teatavaid selliseid alasid, mida 
kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks üksnes iga kahe aasta tagant;

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või, kui 
maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, siis 
kasutatakse valdavalt põllumajanduslikuks 
tegevuseks, ning mis on 
põllumajandustootja kasutuses. Kui see on 
keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, 
võivad toetusõiguslikud hektarid hõlmata 
ka teatavaid selliseid alasid, mida 
kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks üksnes iga kolme aasta tagant;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kanepi tootmiseks kasutatavad maa-alad 
on rahastamiskõlblikud hektarid üksnes 
siis, kui kasutatavate sortide 
tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 
0,2 %;

Kanepi tootmiseks kasutatavad maa-alad 
on toetusõiguslikud hektarid üksnes siis, 
kui kasutatavate sortide 
tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 
0,3 %;

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 

(d) „aktiivse põllumajandustootja“ 
määratlevad liikmesriigid viisil, mis tagab, 
et sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Määratlus peab 
igal juhul säilitama liidu perekondlike 
üksik- või ühinenud 
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põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

põllumajandustootjate mudeli, olenemata 
põllumajandustootja suurusest, ning võib 
vajaduse korral arvesse võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud piirkondade eripära. 
Liikmesriigid võivad kõnealusest 
määratlusest välja jätta üksikisikud või 
äriühingud, kes tegelevad 
põllumajandustoodete suuremahulise 
töötlemisega, välja arvatud 
põllumajandustootjate rühmad;

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „noor põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks:

(e) „noor põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
vanusepiiri 40 eluaastat ja:

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

välja jäetud

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

iii) asjakohast koolitust ja/või 
asjakohaseid oskusi.
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusliku majapidamise juhile 
kohaldatavate tingimuste täitmist hinnates 
võtavad liikmesriigid arvesse 
partnerluskokkulepete erijooni.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „uus põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmab 
järgmist:
i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;
ii) asjakohast koolitust ja/või asjakohaseid 
oskusi;
iii) vanusepiiri, mis ületab 40 eluaastat.
Sellele määratlusele vastavat „uut 
põllumajandustootjat“ ei käsitata „noore 
põllumajandustootjana“ punkti e 
tähenduses.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
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kanepisortide sertifitseeritud seemne 
kasutamine ning milles sätestatakse 
kanepisortide kindlaksmääramise kord ja 
nende tetrahüdrokannabinooli sisalduse 
kontroll, millele on osutatud lõike 1 
punktis c ja mis on mõeldud rahvatervise 
kaitsmiseks.

kanepisortide sertifitseeritud seemne 
kasutamine ning milles sätestatakse 
kanepisortide kindlaksmääramise kord ja 
nende tetrahüdrokannabinooli sisalduse 
kontroll, millele on osutatud käesoleva 
artikli lõike 1 punktis c ja mis on mõeldud 
rahvatervise kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

Seoses ELi toimimise lepingu artiklis 39 
sätestatud ÜPP eesmärkidega on EAGFist 
ja EAFRDst eraldatava toetuse eesmärk 
veelgi parandada põllumajandustootmise, 
toiduainete tootmise ja maapiirkondade 
säästvat arengut ning see aitab saavutada 
järgmisi majanduse, keskkonna ja 
ühiskonnaga seotud üldeesmärke:

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduga kindlustatuse;

(a) tõhustada nüüdisaegset, 
konkurentsivõimelist, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab pikaajalise toiduga kindlustatuse, 
kaitstes samas põllumajandusliku 
pereettevõtte mudelit;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

(b) toetada ja parandada 
keskkonnakaitset, bioloogilist 
mitmekesisust ja kliimameetmeid ning 
panustada liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse;

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda, et aidata kaasa 
töökohtade loomisele ja säilitamisele, 
tagades põllumajandustootjatele piisava 
sissetuleku, püüdes saavutada 
põllumajandusega tegeleva elanikkonna 
õiglast elatustaset ja võideldes 
maapiirkondade rahvastikukao vastu, 
pöörates erilist tähelepanu vähem 
asustatud ja vähem arenenud 
piirkondadele ning tasakaalustatud 
territoriaalsele arengule.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
ergutades nende kasutuselevõttu.

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori ajakohastamine 
põllumajanduses ja need seotakse selle 
eesmärgiga, tagades 
põllumajandustootjatele juurdepääsu 
teadusuuringutele, koolitusele ning 
teadmiste jagamisele ja teadmussiirde 
teenustele, innovatsioonile ja 
digiüleminekule põllumajanduses ja 
maapiirkondades, ning ergutades nende 
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kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

(a) kindlustada põllumajandustootja 
elujõulisust tagav sissetulek ja 
põllumajandussektori vastupanuvõime 
kogu liidus, et tagada pikaajaline toiduga 
kindlustatus ja põllumajanduslik 
mitmekesisus, tagades samal ajal õiglaste 
hindadega ohutu ja kvaliteetse toidu, et 
põllumajandustootjate arvu vähenemine 
peatada ja ümber pöörata ning tagada 
põllumajandustootmise majanduslik 
jätkusuutlikkus liidus;

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

(b) suurendada 
põllumajandusettevõtete pikaajalist 
konkurentsivõimet ja turule orienteeritust 
kohalikel, riiklikel, liidu ja 
rahvusvahelistel turgudel, samuti turu 
stabiliseerimist, riskijuhtimist ja 
kriisiohjamist, põllumajandustoodete 
töötlemise ja turustamise suutlikkust, 
pöörates erilist tähelepanu 
kvaliteedierinevustele, teadusuuringutele, 
innovatsioonile, tehnoloogiale, 
teadmussiirdele ja teadmiste vahetamisele 
ja digiüleminekule, ning hõlbustada 
põllumajandustootjate juurdepääsu 
ringmajanduse dünaamikale;
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Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
läbirääkimispositsiooni väärtusahelates, 
soodustades ühinguvorme, 
tootjaorganisatsioone ja 
kollektiivläbirääkimisi ning edendades 
lühikesi tarneahelaid ja parandades turu 
läbipaistvust;

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse;

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja globaalse soojenemisega 
kohanemisse ning soodustada säästva 
energia integreerimist, tagades samal ajal 
edaspidise toiduga kindlustatuse, 
vähendades põllumajandus- ja 
toiduainesektori kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, sealhulgas CO2 sidumise 
kaudu mullas ja metsade kaitsmise kaudu 
kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste 
lepingutega;

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk;

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk, vähendades samas 
sõltuvust kemikaalidest eesmärgiga 
saavutada asjaomastes õigusaktides 
sätestatud eesmärgid ning premeerides 
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põllumajandustootmise tavasid ja 
süsteeme, mis annavad mitmekesist kasu 
keskkonnale, sealhulgas peatavad 
kõrbestumist;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

(f) panustada elurikkuse vähenemise 
ümberpööramisele, sealhulgas kaitstes 
kasulikku loomastikku, sealhulgas 
tolmeldajaliike, edendades 
agrobioloogilist mitmekesisust, 
keskkonnateenuseid, looduskaitset ja 
agrometsandust ning panustades 
loodusliku riski ennetamisse ja suurema 
vastupidavuse saavutamisse, taastades ja 
säilitades muldasid, veekogusid, elupaiku 
ja maastikke ning toetades suure 
loodusväärtusega põllumajandustootmise 
süsteeme;

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ja neid 
toetada ning edendada naiste osalemist 
põllumajandussektoris, eeskätt kõige 
suurema rahvastikukaoga piirkondades ja 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega piirkondades; soodustada 
kogu liidus koolitamist ja kogemuste 
saamist, säästva ettevõtluse arengut ja 
töökohtade loomist maapiirkondades;
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Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust 
maapiirkondades, sealhulgas töökohtade 
loomise, majanduskasvu, investeeringute, 
sotsiaalse kaasamise, maapiirkondade 
vaesuse vastu võitlemise ja kohaliku 
arengu kaudu, sealhulgas kvaliteetsete 
kohalike teenuste kaudu maapiirkondade 
kogukondadele, keskendudes eelkõige 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladele; edendada 
inimväärseid elu-, töö- ja 
majandustingimusi; mitmekesistada 
tegevust ja sissetulekut, kaasa arvatud 
põllumajandusturism, biomajandus, 
ringmajandus ja säästev metsamajandus, 
tagades seejuures soolise 
võrdõiguslikkuse; toetada 
maapiirkondades võrdseid võimalusi 
konkreetsete toetusmeetmetega ning 
tunnustada naiste tööd põllumajanduses, 
käsitöönduses, turisminduses ja kohalike 
teenuste sektoris;

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui 
ka loomade heaolu.

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev, kvaliteetne ja säästev toit, 
mahepõllundus, toidu raiskamine kui ka 
keskkonnasäästlikkus, 
antimikroobikumiresistentsus ning 
loomade tervise ja heaolu parandamine 
ning ühiskonna teadlikkuse 
suurendamine põllumajanduse ja 
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maapiirkondade tähtsusest, aidates samal 
ajal kaasa kestliku arengu tegevuskava 
2030 rakendamisele.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

2. Konkreetsete eesmärkide 
täitmiseks peavad liikmesriigid ja 
komisjon tagama lõplike toetusesaajate 
jaoks ÜPP toetuse tulemuslikkuse ja 
lihtsustamise, vähendades 
halduskoormust ning tagades samal ajal, 
et toetusesaajaid ei diskrimineerita.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate ja ametlike teabeallikate 
põhjal. Ühiste näitajate kogum hõlmab 
järgmist:

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 



PE627.760v03-00 72/767 RR\1184165ET.docx

ET

sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad 
hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad 
hõlmata sekkumisi, mis aitavad kaasa 
kohustustele, mis tulenevad liidu 
õigusaktidest, mis on loetletud XI lisas;

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis.

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade kontekstis, võttes arvesse 
ÜPPst välja jäävaid välistegureid.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jaotada I lisas 
sätestatud väljundnäitajad ja 
tulemusnäitajad oma strateegilistes 
kavades üksikasjalikumalt, vastavalt oma 
konkreetsetele riiklikele ja piirkondlikele 
erijoontele.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 

2. Komisjon viib strateegiakavade 
kohaldamise kolmanda aasta lõpuks läbi I 
lisas sätestatud väljund-, tulemus- ja 
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kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

mõjunäitajate tõhususe täieliku 
hindamise. 

Pärast kõnealuse hindamise tegemist on 
komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse I lisa, et kohandada 
vajaduse korral ühiseid näitajaid, võttes 
arvesse käesolevas määruses sätestatud 
poliitika elluviimise käigus saadud 
kogemusi.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 
sekkumisliikidel, kooskõlas käesolevas 
peatükis kehtestatud ühiste nõuetega.

Liikmesriigid ja vajaduse korral nende 
piirkonnad püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 
sekkumisliikidel, kooskõlas käesolevas 
peatükis kehtestatud ühiste nõuetega.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Liikmesriigid töötavad vajaduse korral 
koostöös oma piirkondadega välja oma 
ÜPP strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et sekkumine 
toimub vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
on siseturuga kokkusobiv ega moonuta 
konkurentsi.

Liikmesriigid, vajaduse korral koostöös 
oma piirkondadega, tagavad, et sekkumine 
toimub vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele 
ega takista siseturu nõuetekohast 
toimimist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad õigusraamistiku, 
millega reguleeritakse liidu toetuse andmist 
toetusesaajatele ÜPP strateegiakava alusel 
ja kooskõlas käesolevas määruses ning 
määruses (EL) [HzR] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega. 

Liikmesriigid kehtestavad vajaduse korral 
koostöös oma piirkondadega 
õigusraamistiku, millega reguleeritakse 
liidu toetuse andmist toetusesaajatele ÜPP 
strateegiakava alusel ja kooskõlas 
käesolevas määruses ning määruses (EL) 
[HzR] sätestatud põhimõtete ja nõuetega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Soolise aspekti arvessevõtt

Liikmesriigid tagavad soolise aspekti 
arvessevõtu oma ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja 
hindamisel, et edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja võidelda soolise 
diskrimineerimise vastu.
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Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon tagab, et liikmesriikide 
strateegiakavad järgivad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
kohustusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse II lisas loetletud sekkumisliikidel 
põhinevad sekkumised, sealhulgas 
artiklis 3 sätestatud mõisted ja ÜPP 
strateegiakavades kindlaks määratavad 
mõisted, mis on esitatud artiklis 4, 
vastavad WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa punktis 1 esitatud sätetele.

Käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel põhinevad sekkumised, 
sealhulgas artiklis 3 sätestatud mõisted ja 
ÜPP strateegiakavades kindlaks 
määratavad mõisted, mis on esitatud 
artiklis 4, vastavad WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa punktis 1 
esitatud sätetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
sekkumised, mille aluseks on puuvilla 
eritoetus, mis on ette nähtud käesoleva 
jaotise II peatüki 3. jao 2. alajaos, 
vastavad WTO põllumajanduslepingu 
artikli 6 lõike 5 sätetele.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
halduskaristus toetusesaajatele, kes 
saavad käesoleva jaotise II peatüki 
kohaselt otsetoetusi või artiklite 65, 66 ja 
67 kohaselt iga-aastaseid toetusi ja kes ei 
vasta liidu õiguses sätestatud 
kohustuslikele majandamisnõuetele ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardile, 
mis on kehtestatud ÜPP strateegiakavas, 
nagu on loetletud III lisas, – mida 
kohaldatakse järgmistes valdkondades:

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mis vastab liidu õiguses 
sätestatud kohustuslikele 
majandamisnõuetele ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardile, nagu on loetletud III 
lisas, mis on kehtestatud ÜPP 
strateegiakavas, – mida kohaldatakse 
järgmistes valdkondades:

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliima ja keskkond; (a) kliima ja keskkond, sealhulgas vee 
kvaliteet, pinnase kaitse ja elurikkus;

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
halduskaristuste eeskirjade puhul tuleb 
järgida määruse (EL) [HzR] IV jaotise IV 
peatükis sätestatud nõudeid.

2. Määruse (EL) [HzR] IV jaotise IV 
peatükis sätestatud halduskaristuste 
mõjusa süsteemi eeskirju kohaldatakse 
kõigi toetusesaajate suhtes, kes saavad 
kõnealuse jaotise II peatüki kohaselt 
otsetoetusi või iga-aastaseid toetusi 
vastavalt artiklitele 65, 66 ja 67, kui nad ei 
järgi käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
tingimuslikkuse eeskirju.
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Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust seoses tingimuslikkuse eeskirjade 
ajutiste eranditega haiguspuhangute, 
ebasoodsate kliimatingimuste, 
katastroofide või loodusõnnetuste korral.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides riiklikul või asjakohasel 
juhul piirkondlikul tasandil toetusesaajate 
suhtes maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
miinimumstandardid asjakohases ulatuses 
vastavalt III lisas esitatud standardite 
peamisele eesmärgile, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla-, 
vee- ja ilmastikutingimusi, erinevate 
tootmisviiside agronoomilisi ja 
ökoloogilisi iseärasusi, erinevusi 
üheaastaste kultuuride, püsikultuuride ja 
muude eritootmisviiside vahel, 
olemasolevat põllumajandustootmist, 
maakasutust, külvikorda, kohalikke ja 
traditsioonilisi põllumajandustootmise 
tavasid ja põllumajandusettevõtte 
struktuure, tagades, et maa aitab kaasa 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkidele.
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Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid ette 
näha täiendavad standardid lisaks neile, 
mis on kõnealuste peamiste eesmärkide 
puhul kehtestatud. Liikmesriigid ei või 
siiski määrata kindlaks miinimumnõudeid 
muude peamiste eesmärkide kohta kui 
need, mis on esitatud III lisas.

2. Et kaitsta ÜPP ühtsust ja tagada 
kõigile võrdsed tingimused, ei näe 
liikmesriigid III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul ette uusi standardeid 
lisaks neile, mis on kõnealuste peamiste 
eesmärkide puhul tingimuslikkuse 
süsteemis kehtestatud. Lisaks ei tohi 
liikmesriigid määrata kindlaks 
miinimumnõudeid muude peamiste 
eesmärkide kohta kui need, mis on esitatud 
III lisas.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad 
süsteemi, et näha ette 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks.

välja jäetud

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel ning 
andmete talletamise ja töötlemisteenuste 
nõuete osas.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad lubada lõikes 
1 sätestatutega samaväärseid tavasid, mis 
määratakse kindlaks kooskõlas lõikes 4 
ette nähtud delegeeritud õigusaktiga 
kehtestatud kriteeriumidega, tingimusel et 
need pakuvad kliimale ja keskkonnale 
niisugust kasu, mis on samaväärne ühe 
või mitme lõikes 1 osutatud tegevusega. 
Nimetatud samaväärsed tavad hõlmavad 
järgmist:
(a) määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 65 
ja artikli 28 lõike 2 kohaselt võetud 
kohustused;
(b) vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 28 võetud kohustused;
(c) riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemidega, sealhulgas 
nendega, millega sertifitseeritakse 
vastavust siseriiklikele keskkonnaalastele 
õigusaktidele, mis on rangemad kui 
käesoleva määruse III lisas kehtestatud 
kohustuslikud nõuded, vastavuse 
sertifitseerimine, mille eesmärk on täita 
mulla ja vee kvaliteedi, elurikkuse, 
maastiku säilitamise ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemisega 
seotud eesmärgid.

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Põllumajandustootjaid, kes 
vastavad mahepõllumajanduse määruses 
(EL) 2018/848 sätestatud nõuetele, 
peetakse käesoleva määruse III lisas 
sätestatud maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardeid 
käsitlevatele nõuetele 1, 8 ja 9 vastavaks.
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Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. ELi toimimise lepingu artikli 349 
kohaselt määratletud liidu 
äärepoolseimad piirkonnad ja määruse 
(EL) nr 229/2013 artikli 1 lõikes 2 
määratletud Egeuse mere väikesaared on 
vabastatud käesoleva määruse III lisas 
sätestatud maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi nõuete 1, 2, 8 ja 9 
standarditest.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid edastavad 
asjaomastele toetusesaajatele 
põllumajandusettevõtte tasandil 
kohaldatavate nõuete ja standardite 
loetelu ning sellekohase selge ja täpse 
teabe, vajaduse korral elektrooniliste 
vahenditega.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
kohta, sealhulgas püsirohumaa suhtarvu 

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, mis hõlmavad 
järgmist: 
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süsteemi üksikasjade, võrdlusaasta ja maa 
heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 1. standardi 
(GAEC 1) alla kuuluva 
ümberarvestuskursi kehtestamine, nagu 
on osutatud III lisas, ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
selle vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

(a) püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
teatavad täiendavad üksikasjad ja maa 
heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 1. standardi 
(GAEC 1) alla kuuluv 
ümberarvestuskurss, nagu on osutatud III 
lisas,
(b) võrdväärsete meetmete 
kindlakstegemise kriteeriumid;
(c) eeskirjad, milles sätestatakse lõike 3 a 
punktis c osutatud riiklike või piirkondlike 
sertifitseerimissüsteemide suhtes 
kohaldatavad asjakohased nõuded, 
sealhulgas kõnealuste süsteemidega 
pakutavad tagatised.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda kvaliteetset ja sõltumatut 
nõuandeteenust põllumajandustootjatele ja 
teistele ÜPP raames toetuse saajatele maa 
majandamise ja põllumajandusettevõtete 
juhtimise („põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta, mis vajaduse 
korral tuginevad liikmesriikide tasandil 
juba olemasolevatele süsteemidele. 
Liikmesriigid eraldavad nende teenuste 
rahastamiseks asjakohase eelarve ning 
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nende teenuste lühikirjeldus lisatakse 
riiklikesse ÜPP strateegiakavadesse.

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet, võttes arvesse traditsioonilisi 
põllumajandustootmise tavasid ja 
meetodeid. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusalaste 
nõuandevõrgustike, teadlaste, 
põllumajandustootjate organisatsioonide, -
ühistute ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja kooskõlas mitmesuguste 
tootmisviiside ja 
põllumajandusettevõtetega ning et 
nõustajate puhul ei esine mingisugust 
huvide konflikti.

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenused 
on pädevad nõu andma nii tootmise kui 
ka avalike hüvede pakkumise osas.

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused, mille liikmesriigid on 
loonud, hõlmavad vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid, ökokavad, keskkonna-, kliima- 
ja teised juhtimiskohustused, lähtudes 
artiklist 65, ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(d) riskiennetus ja riskijuhtimine;

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tootmissüsteemide majandusliku 
tulemuslikkuse optimeerimise, 
konkurentsivõime parandamise, turule 
orienteerituse, lühikeste tarneahelate ja 
ettevõtluse edendamise meetodid;

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) esimest korda tegutsema asuvate 
põllumajandustootjate erinõustamine;

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) ohutusstandardid ja heaolu 
põllumajandustootmise kogukondades;

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f d (uus)



RR\1184165ET.docx 85/767 PE627.760v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) toitainete kestlik haldamine;

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) agroökoloogiliste ja 
agrometsandustavade ja -meetodite 
parandamine nii põllumajandus- kui ka 
metsamaadel;

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) koondumine 
tootjaorganisatsioonidesse ja muudesse 
põllumajandustootjate rühmadesse;

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f g) selliste põllumajandustootjate 
abistamine uusi oskusi ja vajalikke 
seadmeid käsitlevate nõuannetega, kes 
soovivad muuta tootmist, eelkõige 
tarbijanõudluse muutumise tõttu;

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f h (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f h) maa liikuvuse ja õigusjärgluse 
kavandamise teenused;

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f i) kõik põllumajandustavad, mille 
abil on võimalik vähendada väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamist, 
edendades looduslikke meetodeid 
mullaviljakuse parandamiseks ja 
kahjuritõrjeks, ning

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f j) kliimamuutustele vastupanuvõime 
ja nendega kohanemise parandamine;

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks siseriikliku 
õiguse ja liidu õiguse muude asjakohaste 
sätete kohaldamist, ei tohi 
nõustamisteenuste eest vastutavad isikud 
ja üksused avaldada isikuandmeid või 
äriteavet või kõnealust 
põllumajandustootjat või toetusesaajat 
puudutavaid andmeid, mis on saadud 
nende nõustamisülesande täitmise käigus, 
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ühelegi isikule peale nõustatava 
põllumajandustootja või toetusesaaja, 
välja arvatud rikkumiste korral, millest 
teatamine riigiasutustele on vastavalt 
siseriiklikele või liidu õigusaktidele 
kohustuslik.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
avalike menetlustega ka selle, et 
põllumajandusettevõtete 
nõustamissüsteemis töötavad nõustajad 
on sobivalt kvalifitseeritud ja et neid 
koolitatakse korrapäraselt.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kliima- ja keskkonnakavad. (d) kliima-, keskkonna- ja loomade 
heaolu kavad ning

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) konkurentsivõime suurendamise 
kavad;

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad 60 000 
eurot, tehes seda järgmiselt:

1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta, kui see summa ületab 
100 000 euro künnise.

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul;
(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul; 
(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
100 000 eurot jääva summa puhul;
(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

Enne lõike 1 kohaldamist võivad 
liikmesriigid arvata põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

(a) 50 % palkadest, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed;
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Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) artiklites 27 ja 28 osutatud 
otsetoetused;

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid keskmisi 
standardpalku korrutatuna asjaomase 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
aastaste tööühikute arvuga.

Punktis a osutatud summade arvutamisel 
kasutavad liikmesriigid tegelikku 
palgakulu või põllumajandustegevuse ja 
seotud tegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid keskmisi 
standardpalku korrutatuna asjaomase 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
aastaste tööühikute arvuga. Liikmesriigid 
võivad kasutada eri liiki 
põllumajandusettevõtetega seotud 
standardse palgakulu näitajaid või 
võrdlusaluseid töökohtade loomise kohta 
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eri liiki põllumajandusettevõtetes.

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
selleks, et aidata rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust ning 
seejärel muid tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetuste alla kuuluvaid sekkumisi.

Maksete vähendamisest tuleneva 
hinnangulise tulemi prioriteet on 
rahastada jätkusuutlikkuseks antavat 
täiendavat ümberjaotavat sissetulekutoetust 
ning seejärel muid tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste alla kuuluvaid 
sekkumisi.

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
vahendite ümberpaigutamise teel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis on 
täpsustatud IV peatükis. Selline vahendite 
ümberpaigutamine EAFRDsse on osa ÜPP 
strateegiakava finantstabelitest ja selle võib 
läbi vaadata 2023. aastal kooskõlas 
artikliga 90. Sel juhul ei kohaldata 
EAGFist EAFRDsse vahendite 
ümberpaigutamisel artikli 90 alusel 
kehtestatud ülempiire.

Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
vahendite ümberpaigutamise teel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis on 
täpsustatud IV peatükis. Selline vahendite 
ümberpaigutamine EAFRDsse on osa ÜPP 
strateegiakava finantstabelitest ja selle võib 
läbi vaadata 2024. aastal kooskõlas 
artikliga 90.

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada lõikes 1 osutatud 
vähendamist kõnealuste juriidiliste isikute 
või rühma liikmete tasandil, kui 
individuaalsete liikmete puhul 
sätestatakse siseriiklike õigusnormidega 
õigused ja kohustused, mis on 
võrreldavad põllumajandusliku 
majapidamise juhi staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride 
tugevdamisesse.

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui liikmesriik eraldab 
põllumajandustootjatele artikli 26 
kohaselt täiendavat ümberjaotavat 
sissetulekutoetust ja kasutab selleks 
vähemalt 10 % oma IV lisas sätestatud 
rahaeraldisest otsetoetuste jaoks, siis võib 
ta otsustada käesolevat artiklit mitte 
kohaldada.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Põllumajandustootjatele, kelle 
puhul on kindlaks tehtud, et nad lõid 
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käesoleva artikli õiguslike tagajärgede 
ärahoidmiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult, ei anta soodustust, mis 
seisneb toetuse vähendamise vältimises.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud 
alus, et oleks tagatud eraldiste 
nõuetekohane jaotamine toetuse saamise 
õigustele vastavatele toetusesaajatele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel ning 
nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid annavad aktiivsetele 
põllumajandustootjatele 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel ning 
nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja/või otsetoetuste 
miinimummäära ja annavad otsetoetust 
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põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandusliku majapidamise 
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise.

üksnes aktiivsetele 
põllumajandustootjatele, kelle pindala 
ja/või otsetoetuste maht on künnise 
täitnud või selle ületanud.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pindalaga seotud künnise kehtestamisel on 
liikmesriikide eesmärk tagada, et 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
võib anda üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kui:

Pindalaga seotud künnise või toetuste 
miinimummäära kehtestamisel on 
liikmesriikide eesmärk tagada, et 
otsetoetusi võib anda üksnes aktiivsetele 
põllumajandustootjatele, kui:

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavate maksete haldamine ei 
tekita ülemäärast halduskoormust ja

(a) vastavate künnise täitnud või selle 
ületanud maksete haldamine ei tekita 
ülemäärast halduskoormust ja

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomased summad on tõhus 
panus, et saavutada artikli 6 lõikes 1 seatud 
eesmärke, mille jaoks tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetused on ette nähtud.

(b) asjaomased künnise täitnud või 
selle ületanud summad on tõhus panus, et 
saavutada artikli 6 lõikes 1 seatud 
eesmärke, mille jaoks otsetoetused on ette 
nähtud.
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Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja Egeuse mere 
väikesaarte suhtes.

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et käesolevat artiklit ei 
kohaldata äärpoolseimate piirkondade ja 
Egeuse mere väikesaarte ning Baleaari 
saarte saarestiku suhtes.

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erijuhtudel, kui 
põllumajandustootjad ei oma 
põllumajandustootmissüsteemi 
omadustest tulenevalt pindala, kuid 
saavad käesoleva määruse jõustumise 
hetkel põhitoetuse alusel toetust, võib 
põhiline sissetulekutoetus seisneda 
summas põllumajandusettevõtte kohta.

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks artiklite 19–24 
kohaldamist, antakse põhilist 
sissetulekutoetust iga rahastamiskõlbliku 
hektari eest, mille tegelik 
põllumajandustootja on deklareerinud.

3. Ilma et see piiraks artiklite 19–24 
kohaldamist, antakse põhilist 
sissetulekutoetust iga toetusõigusliku 
hektari eest, mille aktiivne 
põllumajandustootja on deklareerinud.

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida põhilise sissetulekutoetuse 
summa hektari kohta erinevate 
territooriumirühmade vahel, kus on 
sarnased sotsiaalmajanduslikud või 
agronoomilised tingimused.

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida sissetulekutoetuse summa 
hektari kohta erinevate piirkonnarühmade 
järgi vastavalt sotsiaalmajanduslikele, 
keskkonna- või agronoomilistele 
tingimustele. Liikmesriigid võivad 
otsustada looduslikust või piirkondlikust 
eripärast tulenevate ebasoodsate 
tingimustega piirkondadele ja vähenenud 
rahvastikuga piirkondadele ette nähtud 
summasid suurendada.

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
liikmesriigi määratud vaatlusperioodi 
alusel mehhanismid, millega piiratakse 
riigi toetusõiguslike hektarite arvu, millele 
võib toetust maksta.

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid, kes on 
kohaldanud määruse (EL) nr 1307/2013 III 
jaotise I peatüki 1. jaos kehtestatud 
põhitoetuskava, otsustavad mitte anda 
põhilist sissetulekutoetust toetusõiguste 
alusel, muutuvad määruse (EL) 
nr 1307/2013 alusel eraldatud 
toetusõigused 31. detsembril 2020 
kehtetuks.

2. Kui liikmesriigid, kes on 
kohaldanud määruse (EL) nr 1307/2013 III 
jaotise I peatüki 1. jaos kehtestatud 
põhitoetuskava, otsustavad mitte anda 
põhilist sissetulekutoetust toetusõiguste 
alusel, muutuvad määruse (EL) 
nr 1307/2013 alusel eraldatud 
toetusõigused 31. detsembril 2022 
kehtetuks. Liikmesriigid, kes on 
toetusõiguste sisemise 
kohandamisprotsessi juba lõpetanud, 
võivad otsustada toetusõiguste 
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kasutamisest loobuda varem.

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad kindlaks 
toetusõiguste ühikuväärtuse enne käesoleva 
artikli kohast lähenemist, kohandades 
toetusõiguste väärtust proportsionaalselt 
oma väärtusele, mis on kehtestatud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1307/2013 
toetusaastaks 2020, ning sellega seotud 
toetusi kõnealuse määruse III jaotise III 
peatükiga ette nähtud vastavate kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul taotlusaastaks 2020.

1. Liikmesriigid määravad kindlaks 
toetusõiguste ühikuväärtuse enne käesoleva 
artikli kohast lähenemist, kohandades 
toetusõiguste väärtust proportsionaalselt 
oma väärtusele, mis on kehtestatud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1307/2013 
toetusaastaks 2021, ning sellega seotud 
toetusi kõnealuse määruse III jaotise III 
peatükiga ette nähtud vastavate kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul taotlusaastaks 2021.

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui toetusõiguste väärtus, nagu on 
kindlaks määratud vastavalt lõikele 1, ei 
ole liikmesriigis või territooriumide 
rühmas, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2 ühtne, 
tagavad liikmesriigid toetusõiguste 
väärtuste lähenemise ühesugusele 
ühikuväärtusele hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks.

4. Kui toetusõiguste väärtus, nagu on 
kindlaks määratud vastavalt lõikele 1, ei 
ole liikmesriigis või territooriumide 
rühmas, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2 ühtne, 
tagavad liikmesriigid toetusõiguste 
väärtuste täieliku lähenemise ühesugusele 
ühikuväärtusele hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks.

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 5. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 
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liikmesriigid, et hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks moodustab kõigi 
toetusõiguste väärtus vähemalt 75 % 
põhilise sissetulekutoetuse keskmisest 
planeeritud ühikusummast 2026. 
taotlusaastaks, nagu on sätestatud 
kooskõlas artikli 106 lõikega 1 edastatud 
ÜPP strateegiakavas liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

liikmesriigid, et hiljemalt 2024. 
taotlusaastaks moodustab kõigi 
toetusõiguste väärtus vähemalt 75 % 
põhilise sissetulekutoetuse keskmisest 
planeeritud ühikusummast 2024. 
taotlusaastaks, nagu on sätestatud 
kooskõlas artikli 106 lõikega 1 edastatud 
ÜPP strateegiakavas liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid, et hiljemalt programmitöö 
perioodi viimaseks taotlusaastaks 
moodustab kõigi toetusõiguste väärtus 
100 % põhilise sissetulekutoetuse 
keskmisest planeeritud ühikusummast 
2026. taotlusaastaks, nagu on sätestatud 
kooskõlas artikli 106 lõikega 1 edastatud 
ÜPP strateegiakavas liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 6 osutatud vähendamised 
peavad põhinema objektiivsetel ja mitte-
diskrimineerivatel kriteeriumidel. Ilma et 
see piiraks kooskõlas lõikega 5 kehtestatud 
miinimumväärtust, võib sellise kriteeriumi 
alla kuuluda maksimaalse vähendamise 
kehtestamine, mis ei tohi olla madalam kui 
30 %

7. Lõikes 6 osutatud vähendamised 
peavad põhinema objektiivsetel ja mitte-
diskrimineerivatel kriteeriumidel. Ilma et 
see piiraks kooskõlas lõikega 5 kehtestatud 
miinimumväärtust, võib sellise kriteeriumi 
alla kuuluda maksimaalse vähendamise 
kehtestamine, mis ei tohi olla madalam kui 
30 % aastas.
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Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad tegelikele 
põllumajandustootjatele, kellele kuulub 
põllumajanduslik majapidamine või kes 
seda rendivad, toetusõigused põhilise 
sissetulekutoetuse saamiseks kõnealuste 
toetusõiguste aktiveerimisega. 
Liikmesriigid tagavad, et toetusõiguste 
aktiveerimiseks deklareerib tegelik 
põllumajandustootja mis tahes 
toetusõigusega seotud rahastamiskõlblikud 
hektarid.

1. Liikmesriigid annavad 
põllumajandustootjatele, kellele kuulub 
põllumajanduslik majapidamine või kes 
seda rendivad, toetusõigused põhilise 
sissetulekutoetuse saamiseks kõnealuste 
toetusõiguste aktiveerimisega. 
Liikmesriigid tagavad, et toetusõiguste 
aktiveerimiseks deklareerib aktiivne 
põllumajandustootja mis tahes 
toetusõigusega seotud toetusõiguslikud 
hektarid.

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust haldab riiklikku reservi.

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust, loob riikliku reservi, 
mis moodustab VII lisas kehtestatud 
eraldistest maksimaalselt 3 %.

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad ületada lõikes 
1 osutatud protsendimäära, kui see on 
vajalik jaotamisnõuete täitmiseks 
vastavalt lõike 4 punktidele a ja b ning 
lõikele 5.
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Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et reservist 
eraldatavad toetusõigused jaotatakse 
üksnes tegelikele põllumajandustootjatele.

3. Liikmesriigid tagavad, et reservist 
eraldatavad toetusõigused jaotatakse 
üksnes aktiivsetele 
põllumajandustootjatele.

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) noored põllumajandustootjad, kes 
on äsja esmakordselt loonud 
põllumajandusliku majapidamise;

(a) noored põllumajandustootjad, kes 
on äsja esmakordselt loonud 
põllumajandusliku majapidamise, või

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandustootjad, kes on äsja 
esmakordselt loonud põllumajandusliku 
majapidamise selle juhina, ning kellel on 
asjakohane koolitus või kes on omandanud 
vajalikud oskused, mis liikmesriigid on 
noorte põllumajandustootjate puhul 
kindlaks määranud.

(b) põllumajandustootjad, kes on äsja 
esmakordselt loonud põllumajandusliku 
majapidamise selle juhina, ning kellel on 
asjakohane koolitus või kes on omandanud 
vajalikud oskused ja teadmised.

Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 4 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) käesoleva lõike esimese lõigu 
punktide a ja b puhul võivad liikmesriigid 
eelistada naisi, et artikli 6 lõike 1 punktis 
h osutatud eesmärgi täitmisele kaasa 
aidata.

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad objektiivsete 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel teha kindaks ka muud juhtumid, 
mis on artiklis 96 kirjeldatud vajaduste 
hindamise kohaselt haavatavamad või 
artiklis 6 sätestatud konkreetsete 
eesmärkide saavutamiseks 
asjakohasemad, samuti 
põllumajandustootjad, kes on hakanud 
äsja kasutama kollektiivselt hallatavaid 
alasid.

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid jaotavad toetusõigusi 
või suurendavad olemasolevate 
toetusõiguste väärtust tegelike 
põllumajandustootjate puhul, kellel on 
õigus saada toetust lõpliku kohtumääruse 
või liikmesriigi pädeva asutuse lõpliku 
haldusakti alusel. Liikmesriigid tagavad, et 
asjaomastele tegelikele 
põllumajandustootjatele eraldatakse sellel 
hulgal ja väärtuses toetusõigusi, mis on 
kehtestatud kõnealuse kohtumääruse või 
haldusaktiga liikmeriigi poolt kindlaks 

5. Liikmesriigid jaotavad toetusõigusi 
või suurendavad olemasolevate 
toetusõiguste väärtust aktiivsete 
põllumajandustootjate puhul, kellel on 
õigus saada toetust lõpliku kohtumääruse 
või liikmesriigi pädeva asutuse lõpliku 
haldusakti alusel. Liikmesriigid tagavad, et 
asjaomastele aktiivsetele 
põllumajandustootjatele eraldatakse sellel 
hulgal ja väärtuses toetusõigusi, mis on 
kehtestatud kõnealuse kohtumääruse või 
haldusaktiga liikmeriigi poolt kindlaks 



RR\1184165ET.docx 101/767 PE627.760v03-00

ET

määratud kuupäevaks. määratud kuupäevaks.

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad tingimusel, et 
käesoleva artikli lõigete 4 ja 5 sätete jaoks 
jäävad alles piisavad vahendid, kasutada 
riiklikku reservi, et suurendada 
lineaarselt sissetulekutoetust või et täita 
teatavaid artikli 6 lõikes 1 ette nähtud 
eesmärke, tuginedes 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis täiendavad käesolevat määrust 
eeskirjadega, mis hõlmavad järgmist:
a) reservi loomine;
b) juurdepääs reservile;
c) toetusõiguste deklaratsiooni sisu ja 
aktiveerimise nõuded.

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Välja arvatud tegeliku või eeldatava 1. Välja arvatud tegeliku või eeldatava 
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pärandi teel üleandmine, antakse 
toetusõigused üle üksnes tegelikule 
põllumajandustootjale.

pärandi teel üleandmine, antakse 
toetusõigused üle üksnes aktiivsele 
põllumajandustootjale.

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetusõigustele ei saa anda 
turuväärtust.

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

Lihtsustatud kava väikestele 
põllumajandustootjatele

Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
toetust, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Liikmesriigid kavandavad 
vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

Liikmesriigid kehtestavad lihtsustatud 
kava väikestele põllumajandustootjatele, 
kes taotlevad kuni 1250 euro suurust 
toetust. See kava võib koosneda 
käesolevas jaos ja käesoleva peatüki 3. jaos 
osutatud otsetoetuste asemel 
kindlasummalisest toetusest või toetusest 
hektari kohta, mida võib diferentseerida 
artikli 18 lõike 2 kohaselt määratletud 
territooriumide kaupa. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena.
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Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lihtsustatud kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad peavad 
esitama taotluse hiljemalt liikmesriigi 
kindlaks määratud kuupäevaks, mis ei 
piira võimalust, et liikmesriik lisab 
tingimusi täitvad põllumajandustootjad 
kavva automaatselt, pakkudes neile 
võimalust sellest kindlaksmääratud aja 
jooksul lahkuda.

Muudatusettepanek 206

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lihtsustatud kavas osalevate 
põllumajandustootjate suhtes võivad 
liikmesriigid kohaldada määruse (EL) 
[HzR] artiklis 84 sätestatud tingimuste 
lihtsustatud kontrolli.

Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võivad luua 
eeskirjad ja teenused halduskulude 
vähendamiseks, et aidata väikestel 
põllumajandustootjatel nõudeid täita.
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Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid tagavad, et ühtegi 
käesolevas artiklis ette nähtud soodustust 
ei anta põllumajandusettevõtetele juhul, 
kui on kindlaks tehtud, et nad on pärast 1. 
juunit 2018 kunstlikult loonud tingimusi, 
mis on võimaldanud neil saada väikestele 
põllumajandustootjatele ette nähtud 
toetust.

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 
ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
õiglase ümberjaotamise suurematelt 
väiksematele ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

Muudatusettepanek 210

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta, samuti 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mille eest ümberjaotavat 

3. Liikmesriigid kehtestavad toetuse, 
mis vastab hektari kohta makstavale 
summale, või erinevad summad eri 
hektaritüüpide kohta. Nad võivad neid 
summasid diferentseerida vastavalt artikli 
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sissetulekutoetust makstakse. 18 lõike 2 kohaselt määratletud 
territooriumidele.

Muudatusettepanek 211

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ümberjaotatava toetuse summa 
hektari kohta ei moodusta põhilisest 
sissetulekutoetusest jätkusuutlikkuseks 
rohkem kui 65 % vastavalt riiklikule või 
territooriumipõhisele keskmisele 
korrutatuna toetusõiguslike hektarite 
arvuga.

Muudatusettepanek 212

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Toetusõiguslike hektarite arv 
põllumajandustootja kohta ei ole suurem 
kui 30 hektarit või suurem kui 
põllumajanduslike majapidamiste riiklik 
keskmine või artikli 18 lõikes 2 
kehtestatud territooriumide põhine 
keskmine. Liikmesriigid tagavad selle 
toetuse alates põllumajandusliku 
majapidamise esimesest toetusõiguslikust 
hektarist.

Muudatusettepanek 213

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid määravad artikli 6 
lõike 1 punktis a sätestatud eesmärgi 
alusel kindlaks mittediskrimineerivad 
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kriteeriumid, et arvutada ÜPP 
strateegiakavade kontekstis 
jätkusuutlikkuse eesmärgil sissetuleku 
täiendavaks ümberjaotamiseks antav 
summa, ja kehtestavad ka rahalise 
ülemmäära, mille ületamisel ei ole 
põllumajandusettevõtetel 
ümberjaotatavale toetusele õigust. 
Liikmesriigid võtavad arvesse 
põllumajandusettevõtete sissetulekute 
keskmist taset riigi või piirkonna tasandil. 
Jaotuskriteeriumides võtavad nad arvesse 
ka nende piirkondade, sealhulgas 
saarpiirkondade looduslikke ja 
konkreetseid piiranguid 
põllumajandustegevuse arendamisel.

Muudatusettepanek 214

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavaks taotlusaastaks 
kavandatud summa hektari kohta ei tohi 
ületada riigi keskmist hektari kohta 
makstavate otsetoetuste summat 
kõnealusel taotlusaastal.

välja jäetud

Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Riigi keskmine otsetoetuse summa 
hektari kohta on määratud kindlaks 
suhtena antud taotlusaasta eest 
makstavate otsetoetuste riikliku 
ülemmäära, mis on ette nähtud IV lisas, 
ja kõnealuseks taotlusaastaks hektarites 
väljendatud põhilise sissetulekutoetuse 
kavandatud väljundite koguarvu vahel.

välja jäetud



RR\1184165ET.docx 107/767 PE627.760v03-00

ET

Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada lõikes 3 osutatud 
maksimaalset hektarite arvu kõnealuste 
juriidiliste isikute või rühma liikmete 
tasandil, kui individuaalsete liikmete 
puhul sätestatakse riikliku õigusega 
õigused ja kohustused, mis on 
võrreldavad põllumajandusliku 
majapidamise juhi staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride tugevdamisse.

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid tagavad, et 
käesolevas peatükis ettenähtud soodustusi 
ei anta põllumajandustootjatele, kelle 
puhul on tehtud kindlaks, et nad jagasid 
oma põllumajandusliku majapidamise 
üksnes selleks, et saada toetust 
ümberjaotava toetuse alusel. See kehtib 
ka põllumajandustootjate suhtes, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised on 
moodustatud kõnealuse jagamise 
tulemusel.

Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse artikli 4 
lõike 1 punktis d sätestatud 
kriteeriumidele vastavalt määratletud 
noortele põllumajandustootjatele 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 219

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne 
noorte põllumajandustootjate jaoks ja 
soodustada ettevõtluse arendamist 
maapiirkondades“, mis on kehtestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g, ning selleks, et 
suunata vähemalt 2 % oma otsetoetuste 
eraldistest selle eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas artikli 86 lõikega 4, võivad 
liikmesriigid sätestada täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

2. Osana nende kohustustest olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks kooskõlas eesmärgiga, mis on 
kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis g, ning 
selleks, et suunata vähemalt 2 % oma 
otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt põllumajandusliku 
majapidamise juhina tegevust alustanud 
ning kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
kuni seitsmeks aastaks alates noorte 
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toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

põllumajandustootjate toetuse taotluse 
esitamise kuupäevast tootmiskohustusega 
sidumata iga-aastase toetuse vormis 
toetusõigusliku hektari kohta. See võidakse 
arvutada kas riiklikul tasandil või 
artikli 18 lõikes 2 määratletud 
territooriumide põhjal.

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Noored põllumajandustootjad, kes 
on määruse (EL) 1307/2013 viimase 
rakendamisaasta jooksul saanud 
nimetatud määruse artiklis 50 ette nähtud 
toetust, võivad saada käesolevas artiklis 
ette nähtud toetust lõikes 3 osutatud 
maksimaalseks perioodiks.

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Toetust makstakse hektarite arvu 
eest, mis ei ületa põllumajandusettevõtete 
keskmist suurust riiklikul tasandil või 
artikli 18 lõikes 2 määratletud 
territooriumidel.

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätted seoses põllumajandustootjate 
rühmadesse, tootjaorganisatsioonidesse 
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või ühistutesse kuuluvate noorte 
põllumajandustootjatega, et nad ei jääks 
selliste üksustega liitumisel käesoleva 
artikli kohasest toetusest ilma.

Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavad Kliima-, keskkonna- ja loomade heaolu 
kavad

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad 
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid koostavad ja näevad 
ette vabatahtlikud kliima-, keskkonna- ja 
loomade heaolu kavad („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle toetuse eesmärk on kasulike tavade 
säilitamine ja/või keskkonnale ja kliimale 
tugevamat mõju avaldavate tavadele ja 
meetoditele vajaliku ülemineku 
edendamine.
Toetuse võib liikmesriik suunata enda 
valitud sektorites ja/või geograafilistes 
piirkondades selliste põllumajandustavade 
järgijatele. Direktiivide 92/43/EMÜ või 
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2009/147/EÜ kohaselt määratud alad 
loetakse automaatselt selle kava raames 
rahastamiskõlblikeks.

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
aktiivsetele põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
võtavad kohustuse kasutada kliimat, 
keskkonda ja loomade heaolu säästvaid 
põllumajandustavasid ja sertifitseeritud 
kavasid, mille tulemusena saavutatakse 
üks või mitu artikli 6 lõike 1 punktides d, 
e, f ja i sätestatud erieesmärki ning mis on 
kohandatud riigi või piirkonna 
erivajadustega.

Muudatusettepanek 228

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 138 [kaks kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva] vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega 
täiendatakse käesolevat määrust kliimat, 
keskkonda ja loomade heaolu säästvate 
põllumajandustavade näidete kataloogi 
koostamisega, võttes arvesse käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud tingimusi.
Liikmesriigid võivad koostöös riiklike, 
piirkondlike ja kohalike sidusrühmadega 
luua täiendavaid riiklikke loetelusid või 
juhinduda oma erivajaduste 
arvessevõtmiseks eelmises lõigus osutatud 
kataloogi näidetest.
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Kõnealused loetelud võivad koosneda 
meetmetest, mis on oma olemuselt 
artiklis 65 sätestatud meetmetest erinevad, 
või meetmetest, mille olemus on sama, 
kuid mille ambitsioonikuse tase on erinev. 
Põllumajandustootjad võivad toetuse 
saamisele kvalifitseerumiseks valida neist 
vähemalt ühe.

Muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid lisavad neisse 
loeteludesse vähemalt ökokavad, et 
määrata kindlaks tootmisega mitteseotud 
objektide või maa-alade all asuva 
põllumajandusmaa minimaalne osakaal, 
toitainete säästva majandamise 
põllumajandusvahendi kasutamine ning 
vajaduse korral märgalade ja turbarabade 
asjakohane hooldus.

Muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

4. Iga kõnealune tava peab olema 
kavandatud nii, et see vastaks ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- kliima- 
ja loomade heaolu alasele eesmärgile, mis 
on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e, f 
ja i.

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(b) on rangemad kui loomade heaolu 
ning väetiste ja taimekaitsevahendite 
kasutamise vähendamise miinimumnõuded 
ning muud liidu õigusega ette nähtud 
kohustuslikud nõuded;

Muudatusettepanek 232

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 65.

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 65 või 
täiendavad neid.

Muudatusettepanek 233

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) aitavad kaasa keskkonnale 
kasulike tavade säilitamisele.

Muudatusettepanek 234

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ökokavadele makstakse toetust iga-
aastase maksena rahastamiskõlbliku hektari 
kohta ja seda antakse kas:

6. Ökokavadele makstakse toetust iga-
aastase maksena toetusõigusliku hektari 
kohta ja/või põllumajandusettevõtte 
toetuse kohta ja seda antakse 
ergutustoetusena, mis ületab tekkinud 
lisakulude ja saamata jäänud tulude 
hüvitist ja mis võib koosneda 
kindlasummalisest maksest.
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(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos; või
(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

Muudatusettepanek 235

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse suurus sõltub iga sekkumise või 
sekkumiste kogumi jätkusuutlikkuse 
ambitsiooni tasemest, mis määratakse 
kindlaks mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, et pakkuda tõhusat 
stiimulit osalemiseks.

Muudatusettepanek 236

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65, tagades kahe 
sekkumisliigi piisava eristuse. Kui 
mõlema artikli alusel otsustatud 
sekkumiste erinevus seisneb 
keskkonnaalaste ambitsioonide tasemes, 
väldib liikmesriik topeltrahastamist.

Muudatusettepanek 237

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis täiendavad käesolevat 
määrust lisaeeskirjadega ökokavade 
kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Konkurentsivõime suurendamise kavad

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud konkurentsivõime 
suurendamise kavad 
(„konkurentsikavad“) käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.
2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
aktiivsetele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse teha kulutusi, mis 
aitaksid kaasa põllumajandustootja 
põllumajandusliku konkurentsivõime 
suurendamisele.
3. Liikmesriigid koostavad loetelu 
rahastamiskõlblike kulutuste 
kategooriatest, mis aitavad kaasa 
põllumajandustootja põllumajandusliku 
konkurentsivõime suurendamisele.
4. Kõnealused kulutused tuleb 
kavandada nii, et need vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele majanduslikule 
eesmärgile, mis on esitatud artikli 6 lõike 
1 punktides a, b ja c, ning aitaksid kaasa 
artiklis 5 sätestatud sektoriülese eesmärgi 
saavutamisele.
5. Selle sekkumisliigi alusel toetavad 
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liikmesriigid üksnes neid kohustusi, mille 
toetamine ei tooks käesoleva määruse 
suhtes kaasa topeltrahastamist.
6. Konkurentsikavadele makstakse 
toetust iga-aastase maksena ja seda 
antakse kas
(a) toetusõiguslike hektarite põhise 
lisatoetusena lisaks põhilisele 
sissetulekutoetusele, nagu on kehtestatud 
käesoleva jao 2. alajaos, või
(b) toetusena toetusesaaja kulutuste 
täielikuks või osaliseks hüvitamiseks või
(c) sellele sekkumisliigile vastavate 
väljundite põhjal.
7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine oleks 
kooskõlas artiklitega 27, 28, 65, 68, 69, 
70, 71 ja 72.
8. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis täiendavad käesolevat 
määrust lisaeeskirjadega 
konkurentsikavade kohta.

Muudatusettepanek 239

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust tegelikele 
põllumajandustootjatele käesolevas alajaos 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust aktiivsetele 
põllumajandustootjatele käesolevas alajaos 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 240

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi, 
parandades nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või kvaliteeti.

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi, 
parandades nende konkurentsivõimet, 
ülesehitust, jätkusuutlikkust või kvaliteeti. 
Lisaks peavad need sekkumised olema 
kooskõlas artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
asjakohaste erieesmärkidega.

Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis hektari või looma kohta.

3. Tootmiskohustusega seotud toetus 
on tootmise piiramise kava, mille raames 
antakse iga-aastast toetust 
kindlaksmääratud pindala ja saagikuse 
alusel või kindlaksmääratud loomade 
arvu alusel ning mille puhul järgitakse 
rahalisi ülemmäärasid, mille liikmesriigid 
määravad kindlaks iga meetme jaoks ja 
mille nad teatavad komisjonile.

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
suunata või suurendada 
tootmiskohustusega seotud toetust 
vastavalt toetusesaaja kohustusele 
parandada oma konkurentsivõimet, 
kvaliteeti või sektorit struktureerida.
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Muudatusettepanek 243

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, tärklisekartul, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili, lühikese 
raieringiga madalmets.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võib 
tootmiskohustusega seotud toetust anda 
põllumajandustootjatele, kelle käsutuses 
ei ole toetusõiguslikke hektareid.
Tootmiskohustusega seotud toetuse 
andmisega tagavad liikmesriigid järgmiste 
tingimuste täitmise:
(a) on olemas selge keskkonnaalane 
või sotsiaal-majanduslik vajadus või kasu;
(b) toetus ei tekita siseturul suuri 
moonutusi; ning
(c) loomakasvatustoetus on kooskõlas 
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veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad puuvilla eritoetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
toodavad CN-koodi 5201 00 alla kuuluvat 
puuvilla käesolevas alajaos sätestatud 
tingimustel. 

Liikmesriigid annavad puuvilla eritoetust 
aktiivsetele põllumajandustootjatele, kes 
toodavad CN-koodi 5201 00 alla kuuluvat 
puuvilla käesolevas alajaos sätestatud 
tingimustel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Bulgaaria: 624,11 eurot, – Bulgaaria: X eurot,
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kreeka: 225,04 eurot, – Kreeka: X eurot,

Muudatusettepanek 249
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Hispaania: 348,03 eurot, – Hispaania: X eurot,
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Portugal: 219,09 eurot. – Portugal: X eurot.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i, ja sellised tooted on 
töötlemiseks ette nähtud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w, samuti 
valgurikkad kultuurid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas rakendada 
sektoripõhised sekkumisliike, millele on 
osutatud artikli 39 punktides d, e ja f. 

3. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas rakendada 
sektoripõhised sekkumisliike, millele on 
osutatud artikli 39 punktides d, e ja f, ning 
nad põhjendavad oma sektorite valikut ja 
sekkumisliiki.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesolevas peatükis kehtestatud 
sekkumisliikide nõuetekohase toimimise 
tagamine;

(a) käesolevas peatükis kehtestatud 
sekkumisliikide nõuetekohase toimimise 
tagamine, eelkõige selleks, et vältida 
konkurentsimoonutusi siseturul;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tootjaorganisatsioonide toetamine 
seoses nende käesoleva peatüki kohaste 
konkreetsete ülesannete täitmisega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3, samuti tasuta 
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artikli 52 lõikes 3; jaotamisest kõrvaldatud toodete 
kindlaksmääratud pakendi- ja 
transpordikulu ning sellel eesmärgil 
kohaletoimetamisele eelnenud 
töötlemiskulud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) rakendusfondi loomise ja 
haldamise ning abi- ja ettemaksetaotluste 
tingimuste kehtestamine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektoris püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

Kooskõlas artiklitega 5 ja 6 püütakse puu- 
ja köögiviljasektoris saavutada järgmisi 
eesmärke:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse ja lühikeste 
tarneahelate kaudu, ning edendades 
lepingute kollektiivläbirääkimisi; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja neid arendada ja 
rakendada, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, f ja i osutatud 
erieesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust ja kvaliteeti, sealhulgas parandada 
töötlemiseks ette nähtud tooteid ja 
edendada selliseid tooteid, mis kuuluvad 
kaitstud päritolunimetuse, geograafilise 



PE627.760v03-00 124/767 RR\1184165ET.docx

ET

riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

tähise või muude avaliku või erasektori 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(i) vältida, maandada ja juhtida riske, 
sealhulgas fütosanitaaraspekte, et hoida 
ära puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) käidelda ja vähendada 
kõrvalsaadusi ja jäätmeid;
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 42 – lõik 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) edendada geneetilist 
mitmekesisust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, sealhulgas 
varasse, mis on mõeldud vee säästmiseks 
ja vee kvaliteedi parandamiseks, energia 
tootmiseks ja säästmiseks, ökoloogiliseks 
pakendamiseks, jäätmete vähendamiseks 
ning jäätmete liikumise seireks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed puu- ja köögiviljasektori 
toodete tootmise planeerimiseks ja 
nõudlusele kohandamiseks, eelkõige 
kvaliteedi ja koguse vallas;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) meetmed toodete kaubandusliku 
väärtuse suurendamiseks;
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Muudatusettepanek 270

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, keskendudes 
sellistele meetmetele nagu vee säästmisele 
ja kvaliteedile, energia tootmisele ja 
säästmisele, ökoloogilisele pakendamisele, 
jäätmete vähendamisele, kahjurikindlusele, 
integreeritud taimekaitsele, pestitsiidide 
kasutamisega seotud riskide ja mõju 
vähendamisele, tolmeldajate kaitsele, 
ebasoodsate ilmastikutingimuste tekitatud 
kahju vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) keskkonna parandamise ja 
kliimamuutuste mõju leevendamise ning 
nendega kohanemise meetmed;

Muudatusettepanek 273

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 43 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, edendades 
loodusvarade säästvat kasutamist, 
vähendades samas sõltuvust pestitsiididest 
ja muudest sisenditest;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

(e) meetmed mulla struktuuri 
säilitamiseks ja taastamiseks ning mulla 
süsinikusisalduse suurendamiseks, 
sealhulgas mulla degradeerumise 
vältimiseks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks ja kahjurite tekitatud 
kahju leevendamiseks, sealhulgas 
integreeritud taimekaitse edendamisega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) meetmed, mille eesmärk on võtta 
kasutusele tootmissüsteemid, millega 
edendatakse eriti bioloogilist ja 
struktuurilist mitmekesisust;
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Muudatusettepanek 277

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist ning 
edendada lühikesi tarneahelaid;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu ning muude avaliku ja 
erasektori kvaliteedikavade rakendamine, 
mida juhib avalik või erasektor;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge, otsida uusi 
turuväljundeid ning jagada teavet puu- ja 
köögivilja tarbimise kasulikust mõjust 
tervisele;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
sealhulgas need, mis on seotud säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ja nende kasutamise 
vähendamisega, integreeritud 
taimekaitsega, panusega kliimamuutustega 
kohanemisse ja nende mõju leevendamisse, 
agroökoloogiliste tavadega, toodete 
kvaliteedi ja turustustingimuste 
parandamisega, samuti need, mis on 
seotud läbirääkimistega ja kolmandate 
riikide suhtes ekspordi 
fütosanitaarprotokollide kohaldamisega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, muu hulgas seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, alternatiividega 
pestitsiididele, pestitsiidide säästva 
kasutamisega ja nende kasutamise 
vähendamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Muudatusettepanek 282

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) meetmed, mille eesmärk on 
parandada innovatsiooni abil kvaliteeti;

Muudatusettepanek 283

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 43 – lõik 1 – punkt p b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p b) jälgitavus- ja 
sertifitseerimissüsteemide loomine.

Muudatusettepanek 284

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks, sealhulgas ühiseks 
ladustamiseks;

Muudatusettepanek 285

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks, kaasa arvatud turult 
kõrvaldatud toodete tasuta jaotamise eelse 
töötlemise kulud, või muuks otstarbeks;

Muudatusettepanek 286

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 

(g) saagikindlustus, sealhulgas 
indekseeritud kindlustuspoliitikad, mis 
katavad mõõdetava ohu esinemise, mis 
aitab kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
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riskiennetusmeetmeid; ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

Muudatusettepanek 287

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate juhendamine;

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate erialased vahetused ja/või 
juhendamine;

Muudatusettepanek 288

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) toodete müügiedendustegevus ja 
teadlikkuse tõstmine puu- ja 
köögiviljatarbimise tervislikkusest 
vastusena turukriisidele;

Muudatusettepanek 289

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et 
hõlbustada juurdepääsu kolmandate riikide 
turgudele;

(i) läbirääkimised kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli üle, selle 
rakendamine ja juhtimine liidu 
territooriumil, et võimaldada juurdepääsu 
kolmandate riikide turgudele, sealhulgas 
turu-uuringud;
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Muudatusettepanek 290

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) fütosanitaarkriiside ennetus ja 
ohjamine;

Muudatusettepanek 291

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning 
pestitsiidide säästva kasutamisega.

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
muu hulgas seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikatega, nagu 
integreeritud taimekaitse, ning 
pestitsiidide säästva kasutamise ja nende 
kasutamise vähendamisega;

Muudatusettepanek 292

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) koolitusmeetmed ja parimate 
tavade vahetamine.

Muudatusettepanek 293

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt kahte 
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides b, d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt kahte 
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
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eesmärki. eesmärki.

Muudatusettepanek 294

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad võivad olla osalised 
rakenduskavad või täielikud 
rakenduskavad. Täielikud rakenduskavad 
peavad vastama samadele 
halduseeskirjadele ja tingimustele kui 
tootjaorganisatsioonide rakenduskavad.

Muudatusettepanek 295

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad ei hõlma samu sekkumisi 
kui liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavad. Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad ei hõlma samu toiminguid 
kui liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavad. Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega. Samuti võivad 
tootjaorganisatsioonide liidud esitada 
osalised rakenduskavad, mis sisaldavad 
meetmeid, mille liikmesorganisatsioonid 
on oma rakenduskavades kindlaks 
määranud, kuid mida nad ei ole 
rakendanud.

Muudatusettepanek 296

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames tehtavaid 
sekkumisi rahastatakse täielikult kõnealuse 
liidu liikmesorganisatsioonide osalustest ja 
et selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames tehtavaid 
toiminguid rahastatakse täielikult 
kõnealuse liidu liikmesorganisatsioonide 
osalustest ja et selline rahastamine tuleb 
kõnealuste liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

Muudatusettepanek 297

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 15 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

Muudatusettepanek 298

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) rakenduskava hõlmab kolme või 
enamat meedet, mis on seotud artikli 42 
punktides d ja e osutatud eesmärkidega;

Muudatusettepanek 299

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;

(b) vähemalt 1 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumisi;
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Muudatusettepanek 300

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Enne [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] heaks kiidetud 
rakenduskavasid tuleb juhtida vastavalt 
määrustele, mille alusel need heaks 
kiideti, kuni nende lõpuleviimiseni, välja 
arvatud juhul, kui tootjaorganisatsioon 
või tootjaorganisatsioonide liit otsustab 
vabatahtlikult käesoleva määruse vastu 
võtta.

Muudatusettepanek 301

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rahaliste osalustega: välja jäetud
(i) tootjaorganisatsiooni liikmetelt 
ja/või tootjaorganisatsioonilt endalt; või
ii) tootjaorganisatsioonide liitudelt 
kõnealuste liitude liikmete kaudu;

Muudatusettepanek 302

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – 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 
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või tootjaorganisatsioonide liitude ja/või 
selle partnerite osalustest koos artikli 46 
alusel antud rahalise toetusega.

Muudatusettepanek 303

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 4,5 % iga tootjaorganisatsioonide 
liidu turustatud toodangu väärtusest;

(b) 4,5 % iga tootjaorganisatsioonide 
liidu turustatud toodangu väärtusest; ja

Muudatusettepanek 304

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 5 % turustatud toodangu 
väärtusest:
– tootjaorganisatsioonide puhul, 
kelle turustatud toodang ja liikmete arv 
rakenduskava esitamise aastal on 25 % 
suurem kui keskmine turustatud toodang 
ja nende eelmise rakenduskava kehtivuse 
ajal registreeritud tootjaliikmete keskmine 
arv;
– ühinemise tulemusena tekkinud 
tootjaorganisatsiooni esimese 
rakenduskava puhul;
– iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide liitude puhul.

Muudatusettepanek 305

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 5 % iga riikidevahelise 
tootjaorganisatsiooni või riikidevahelise 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 306

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib liidu 
rahalist toetust suurendada järgmiselt:

Erandina esimesest lõigust võib punktides 
a, b ja b a osutatud liidu rahalist toetust 
suurendada 0,5 % turustatud toodangu 
väärtusest, kui seda summat kasutatakse 
ainult ühe või mitme 42 punktides c, d, e, 
g, h ja i osutatud eesmärgiga seotud 
sekkumise jaoks;

(a) tootjaorganisatsioonide puhul võib 
turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 4,6 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,1 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks;
(b) tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul võib turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad tootjaorganisatsioonide liidud 
oma liikmete nimel;
(c) riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude puhul võib turustatud toodangu 
väärtuse protsendimäära suurendada 
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5,5 %-ni, tingimusel et turustatud 
toodangu 5 % suurust väärtust ületavaid 
summasid kasutatakse üksnes üheks või 
mitmeks sekkumiseks, mis on seotud 
artikli 42 punktides c, d, e, g, h ja i 
osutatud eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude oma liikmete nimel.

Muudatusettepanek 307

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e 
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

Muudatusettepanek 308

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit 
rakendab rakenduskava esimest korda;

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud ühes liikmesriigis tegutsev 
tootjaorganisatsioon või 
tootjaorganisatsioonide liit või eri 
liikmesriikides tegutsevate 
tootjaorganisatsioonide liit rakendab 
rakenduskava esimest korda;

Muudatusettepanek 309

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) mägi- ja saarepiirkondades 
tegutsevad tootjaorganisatsioonid;

Muudatusettepanek 310

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 % 
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest. Riikliku 
rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

1. Nende liikmesriikide piirkondades, 
kus puu- ja köögiviljasektori tootjate 
organiseerituse tase on liidu keskmisest 
märkimisväärselt madalam ning saare- ja 
äärepoolseimates piirkondades, võivad 
liikmesriigid anda määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele riiklikku rahalist 
abi, mis moodustab maksimaalselt 80 % 
artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalisest osalustest ja on kuni 10 % mis 
tahes sellise tootjaorganisatsiooni 
turustatud toodangu väärtusest. Riikliku 
rahalise abiga täiendatakse rakendusfondi 
kaudu toimuvat rahastamist.

Muudatusettepanek 311

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada vähemalt 
ühte artikli 6 lõikes 1 osutatud erieesmärki 
mesindussektoris.

Liikmesriigid püüavad saavutada artikli 6 
lõikes 1 osutatud asjaomast erieesmärki 
mesindussektoris.

Muudatusettepanek 312

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse 
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühte 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

Muudatusettepanek 313

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele;

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele, sealhulgas heade 
tavade edendamine, teave ja reklaam, 
ning põhi- ja jätkuõpe ning -koolitus;

Muudatusettepanek 314

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega, eriti varroatoosi 
tõrje;

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega ning nende 
ennetamiseks, eriti varroatoosi tõrjeks, 
ning epideemiakindluse suurendamiseks;

Muudatusettepanek 315

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mesilaste tervise riiklike võrgustike 
loomine ja/või arendamine;
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Muudatusettepanek 316

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) laboratooriumide toetamise 
meetmed mesindustoodete analüüsimiseks;

(d) riiklike, piirkondlike või kohalike 
laboratooriumide toetamise meetmed 
mesindustoodete, mesilaste kao või 
tootlikkuse languse ja mesilastele 
potentsiaalselt toksiliste ainete 
analüüsimiseks;

Muudatusettepanek 317

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) mesitarude taasasustamine liidus; (e) meetmed mesilaspopulatsioonide 
praeguse arvu säilitamiseks või 
suurendamiseks;

Muudatusettepanek 318

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) koostöö asutustega, kes on 
spetsialiseerunud mesindamist ja 
mesindustooteid käsitlevate 
teadusprogrammide rakendamisele;

(f) koostöö asutustega, kes on 
spetsialiseerunud mesindamist ja 
mesindustooteid käsitlevate teadus- ja 
katseprogrammide kohaldamisele;

Muudatusettepanek 319

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse;
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Muudatusettepanek 320

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) tootmise kavandamise ja 
pakkumise nõudlusega kohandamise 
meetmed;

Muudatusettepanek 321

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h c) ebasoodsate ilmastikutingimuste 
ennetamise meetmed;

Muudatusettepanek 322

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h d) kliimamuutuste ja ebasoodsate 
ilmastikutingimustega kohanemise 
meetmed;

Muudatusettepanek 323

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h e) mesinike ja põllumajandustootjate 
vahelise koostöö edendamise, eelkõige 
pestitsiidide kasutamise mõju 
vähendamise meetmed;
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Muudatusettepanek 324

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h f) energia säästmine, suurem 
energiatõhusus ja ökoloogiline 
pakendamine;

Muudatusettepanek 325

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h g) jäätmetekke vähendamine ning 
kõrvalsaaduste ja jäätmete parem 
kasutamine ja käitlemine;

Muudatusettepanek 326

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h h) meetmed mesilaste tolmeldamise 
parandamiseks ja nende 
kooseksisteerimiseks looduslike 
tolmeldajatega, sealhulgas soodsate 
elupaikade loomise ja säilitamise abil;

Muudatusettepanek 327

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h i) geneetilise mitmekesisuse 
suurendamise meetmed;
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Muudatusettepanek 328

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h j) noorte või uute mesinike toetamise 
meetmed.

Muudatusettepanek 329

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu rahaline toetus lõikes 2 
osutatud sekkumisliikidele on 
maksimaalselt 50 % kuludest. Ülejäänud 
osa kuludest kannavad liikmesriigid.

4. Liidu rahaline toetus lõikes 2 
osutatud sekkumisliikidele on 
maksimaalselt 75 % kuludest, välja 
arvatud äärepoolseimate piirkondade 
puhul, kus see on kuni 85 %. Ülejäänud 
osa kuludest kannavad liikmesriigid.

Muudatusettepanek 330

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel küsib iga liikmesriik nõu 
mesindussektori 
esindusorganisatsioonidelt.

5. Oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel küsib iga liikmesriik nõu 
mesindussektori esindusorganisatsioonidelt 
ja pädevatelt asutustelt.

Muudatusettepanek 331

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
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igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude arvu.

igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude ja/või mesilaskolooniate arvu.

Muudatusettepanek 332

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kõiki enne [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] heaks kiidetud 
riiklikke kavasid reguleeritakse kuni 
nende kehtimise eeldatava 
lõpukuupäevani vastavalt määrusele (EL) 
nr 1308/2013.

Muudatusettepanek 333

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
käesolevas jaos sätestatud nõudeid 
täiendavate nõuetega, mis hõlmavad 
järgmist:

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
käesolevas jaos sätestatud nõudeid 
täiendavate nõuetega, mis hõlmavad 
järgmist:

Muudatusettepanek 334

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikidele artikli 49 lõikega 6 
kehtestatud kohustus teatada komisjonile 
igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude arv;

(a) liikmesriikidele artikli 49 lõikega 6 
kehtestatud kohustus teatada komisjonile 
igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude ja/või mesilaskolooniate arv;
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Muudatusettepanek 335

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mesitaru määratlus ja tarude arvu 
arvutamise meetodid;

(b) mesitaru määratlus ja tarude ja 
mesilaskolooniate arvu arvutamise 
meetodid;

Muudatusettepanek 336

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki veinisektoris:

Kooskõlas artiklitega 5 ja 6 püüavad 
liikmesriigid saavutada ühte või mitut 
järgmist eesmärki veinisektoris:

Muudatusettepanek 337

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada ELi veinitootjate 
konkurentsivõimet, sealhulgas aidata 
kaasa säästlike tootmissüsteemide 
edendamisele ja liidu veinisektori 
keskkonnamõju vähendamisele; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides b–f ja h osutatud 
erieesmärkidega;

(a) suurendada ELi veinitootjate 
majanduslikku jätkusuutlikkust ja 
konkurentsivõimet vastavalt artikli 6 lõike 
1 punktidele a, b ja c;

Muudatusettepanek 338

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) panustada kliimamuutuste 
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leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvate tootmissüsteemide 
parandamisse ja liidu veinisektori 
keskkonnamõju vähendamisse, sealhulgas 
toetades viinamarjakasvatajaid sisendite 
kasutamise vähendamisel ja 
keskkonnahoidlikumate meetodite ja 
viljelustavade rakendamisel, ning 
säilitada traditsiooniliste liidu sortide 
mitmekesisus; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
osutatud erieesmärkidega.

Muudatusettepanek 339

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõhustada liidu veiniettevõtete 
tulemuslikkust ning nende kohandamist 
turunõudlusele, samuti suurendada nende 
konkurentsivõimet viinamarjasaaduste 
tootmisel ja turustamisel, sealhulgas 
energia säästmine, üleilmne energiatõhusus 
ja säästlikkuse protsessid; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a–e, g ja h osutatud 
erieesmärkidega;

(b) tõhustada liidu veiniettevõtete 
tulemuslikkust ning nende kohandamist 
turunõudlusele, samuti suurendada nende 
pikaajalist konkurentsivõimet 
viinamarjasaaduste tootmisel ja 
turustamisel, sealhulgas energia säästmine, 
üleilmne energiatõhusus ja säästlikkuse 
protsessid; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a–e, g ja 
h osutatud erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 340

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) parandada tarnete koondamist, 
pidades silmas majandustulemusi ja 
sektorite ülesehitust, kooskõlas artikli 6 
lõike 1 punktis b sätestatud eesmärgiga;

Muudatusettepanek 341

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 51 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kasutada veinitootmise 
kõrvalsaadusi tööstuses ja energeetikas 
liidu veini kvaliteedi tagamiseks, kaitstes 
samal ajal keskkonda; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 
osutatud erieesmärkidega;

(f) kasutada veinitootmise 
kõrvalsaadusi ja jääke tööstuses, 
energeetikas või põllumajanduses liidu 
veini kvaliteedi tagamiseks, kaitstes samal 
ajal keskkonda; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 
osutatud erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 342

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tõhustada liidu viinamarjaveinide 
konkurentsivõimet kolmandates riikides; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktides b ja h osutatud eesmärkidega;

(h) parandada liidu viinamarjaveinide 
konkurentsivõimet kolmandates riikides, 
sealhulgas veiniturgude avamine, 
mitmekesistamine ja tugevdamine; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktides b ja h osutatud eesmärkidega;

Muudatusettepanek 343

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) tagada viinamarjakasvatuse 
majanduslik jätkusuutlikkus ja 
kasumlikkus piirkondades, kus on 
märkimisväärsed looduslikud piirangud, 
kallakutel asuvatel aladel ja vähem 
arenenud piirkondades kooskõlas artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja h sätestatud 
konkreetsetele eesmärkidele;

Muudatusettepanek 344

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine, 
sealhulgas viinapuude taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast kohustuslikku 
väljajuurimist taimetervisega seotud ja 
fütosanitaarsetel põhjustel liikmesriigi 
pädeva asutuse juhiste kohaselt; siia alla ei 
kuulu viinamarjaistanduste tavapärane 
uuendamine, mis seisneb selles, et kui 
viinapuud on ealiselt vananenud, 
istutatakse samale maatükile varasemat 
viljelussüsteemi kasutades sama 
viinamarjasort;

(a) viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine, 
sealhulgas viinapuude taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast kohustuslikku 
väljajuurimist taimetervisega seotud ja 
fütosanitaarsetel põhjustel liikmesriigi 
pädeva asutuse juhiste kohaselt, või pärast 
vabatahtliku väljajuurimist 
taasistutamiseks kliimamuutustega 
kohanemise põhjustel ning geneetilise 
mitmekesisuse suurendamiseks; siia alla ei 
kuulu viinamarjaistanduste tavapärane 
uuendamine, mis seisneb selles, et kui 
viinapuud on ealiselt vananenud, 
istutatakse samale maatükile varasemat 
viljelussüsteemi kasutades sama 
viinamarjasort;

Muudatusettepanek 345

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) viinapuude istutamine maa-
aladele, mis on antud määruse (EL) nr 
1308/2013 I jaotise III peatüki sätestatud 
lubade andmise süsteemi alusel 
kadumisohus olevates traditsioonilistes 
veinitootmise piirkondades, mille 
määratlevad liikmesriigid, kui 
veinitootmise mitmekesisuse kaitsmise 
meede;

Muudatusettepanek 346

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) teadusuuringud ja 
eksperimentaalne tootmine ning muud 
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meetmed, eriti Euroopa viinamarjasortide 
mitmekesisuse säilitamise, uurimise ja 
sortidevahelise ja sordisisese 
mitmekesisuse parandamise valdkonnas 
ning tegevused nende majandusliku 
kasutamise edendamiseks;

Muudatusettepanek 347

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) pestitsiidide kasutamise 
vähendamise meetmed;

Muudatusettepanek 348

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) riskide võtmise vähendamise 
meetmed viinamarjakasvatajate puhul, 
kes tahavad muuta põhjalikult oma 
tegevust ja toodete süsteemi, et 
jätkusuutlikumalt toota, sealhulgas 
struktuurilise ja bioloogilise 
mitmekesisuse lisamisega;

Muudatusettepanek 349

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud töötlemisrajatistesse ja 
veinitootmise taristusse ning 
turustusstruktuuridesse ja -vahenditesse;

(b) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud veiniettevõtetesse, 
sealhulgas kallakutel asuvates ja 
astangulistes piirkondades, välja arvatud 
toimingud, mis on seotud artikli 52 lõike 1 
punktis a kirjeldatud sekkumisliigiga, 
töötlemisrajatistesse ja veinitootmise 
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taristusse ning turustusstruktuuridesse ja -
vahenditesse; selliste investeeringute 
eesmärk võib olla viinamarjaistanduste 
kaitsmine kliimast tulenevate ohtude eest 
ja põllumajanduslike majapidamiste 
kohandamine liidu uute õiguslike 
nõuetega;

Muudatusettepanek 350

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) saagikindlustus loodusõnnetusega 
võrreldavatest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tingitud kahju, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loomadest, taime haigustest või kahjurite 
levikust tulenevate kahjude vastu;

(d) saagikindlustus loodusõnnetusega 
võrreldavatest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tingitud kahju, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loomadest, taime haigustest või kahjurite 
levikust tulenevate kahjude vastu ning 
samal ajal selle tagamine, et toetusesaajad 
võtavad vajalikke riskiennetusmeetmeid;

Muudatusettepanek 351

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud innovatsiooni, mis seisneb 
veinitootmise uuenduslike toodete ja 
kõrvaltoodete, tootmisprotsesside ja 
tehnoloogiate väljaarendamises, samuti 
muud investeeringud lisandväärtuse 
andmiseks kõigis tootmisahela etappides, 
sealhulgas teadmiste vahetamiseks;

(e) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud digiüleminekusse ja 
innovatsiooni, mis seisneb uuenduslike 
toodete ja määruse (EL) nr 1308/2013 
VII lisa II osas osutatud toodete või 
veinitootmise kõrvaltoodetega seotud 
tehnoloogiliste protsesside, 
tootmisprotsesside ja tehnoloogiate 
väljaarendamises, samuti muud 
investeeringud lisandväärtuse andmiseks 
kõigis tootmisahela etappides, sealhulgas 
teadmiste vahetamiseks ja/või 
kaasaaitamiseks kliimamuutustega 
kohanemisele;
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Muudatusettepanek 352

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud veini valmistamise jääkide 
metaniseerimise ja kompostimise 
rajatistesse ja menetlustesse;

Muudatusettepanek 353

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teavitustegevus liikmesriikides 
seoses liidu veinide vastutustundliku 
tarbimise soodustamisega ning 
päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid 
hõlmavate liidu kvaliteedikavade 
edendamisega;

(g) teavitustegevus liikmesriikides 
seoses liidu veinide vastutustundliku 
tarbimise soodustamisega;

Muudatusettepanek 354

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) meetmed, mis on suunatud 
turgude paremale tundmisele, nt 
olemasolevate turgude majanduslike ja 
õiguslike uuringute teostamine, samuti 
veiniturismi edendamise meetmed, mille 
eesmärk on suurendada eurooplaste 
teadlikkust viinamarjaistanduste kohta;

Muudatusettepanek 355

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt h – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kolmandates riikides toimuv 
müügiedendustegevus, mis koosneb ühest 
või mitmest järgmisest elemendist:

(h) kolmandates riikides toimuv 
müügiedendus- ja teavitustegevus, mis 
koosneb ühest või mitmest järgmisest 
meetmest ja tegevusest, millega püütakse 
parandada veinisektori konkurentsivõimet 
ning avada, luua, mitmekesistada või 
tugevdada turge:

Muudatusettepanek 356

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt h – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) uurimused uute turgude kohta, mis 
on vajalikud turuväljundite laiendamiseks;

iv) uute või olemasolevate turgude 
uuringud, mis on vajalikud turuväljundite 
laiendamiseks ja tugevdamiseks;

Muudatusettepanek 357

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt h – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) tehniliste toimikute 
ettevalmistamine, sealhulgas laboratoorsed 
testid ja hindamised, veinivalmistustavade 
eeskirjade, taimekaitse- ja 
hügieenieeskirjade, aga ka muude 
kolmandate riikide nõudmiste jaoks 
veinisektori toodete impordil, et 
hõlbustada juurdepääsu kolmandate 
riikide turgudele;

vi) tehniliste toimikute 
ettevalmistamine, sealhulgas laboratoorsed 
testid ja hindamised, veinivalmistustavade 
eeskirjade, taimekaitse- ja 
hügieenieeskirjade, aga ka muude 
kolmandate riikide nõudmiste jaoks 
veinisektori toodete impordil, et takistada 
kolmandate riikide turgudele juurdepääsu 
piiramist või juurdepääsu võimaldada;

Muudatusettepanek 358

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) veekasutuse ja -majanduse 
parandamise meetmed;

Muudatusettepanek 359

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõik 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) mahepõllumajanduslik tootmine;

Muudatusettepanek 360

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i c) integreeritud tootmine;

Muudatusettepanek 361

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i d) täppis- ja digiteeritud tootmine;

Muudatusettepanek 362

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i e) mullakaitse ja muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;
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Muudatusettepanek 363

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i f) elurikkust ja maastikuhooldust 
soodustavate elupaikade loomine või 
säilitamine, sealhulgas nende ajaloolise 
eripära säilitamine;

Muudatusettepanek 364

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i g) kahjurikindluse ja 
viinamarjahaiguste suhtes 
vastupanuvõime suurendamine;

Muudatusettepanek 365

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i h) jäätmete tekitamise vähendamine 
ning jäätmekäitluse tõhustamine.

Muudatusettepanek 366

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis h osutatud 
müügiedendusmeetmeid kohaldatakse 
üksnes kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähisega veinide või 
selliste veinide suhtes, millele on märgitud 
viinamarjasort.
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Muudatusettepanek 367

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriigid põhjendab oma 
ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide ja 
sekkumisliikide valikut veinisektoris. 
Valitud sekkumisliikidest lähtuvalt 
määravad nad kindlaks sekkumised.

2. Iga liikmesriigid põhjendab oma 
ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide ja 
sekkumisliikide valikut veinisektoris. 
Valitud sekkumisliikidest lähtuvalt 
määravad nad kindlaks sekkumised. 
Liikmesriigid võivad kehtestada erisätted 
teavitustegevuse ja müügiedenduse kohta, 
mida viivad kõigi asjaomaste ettevõtete 
nimel läbi kaitstud päritolunimetusi ja 
kaitstud geograafilisi tähiseid haldavad 
asutused, eeskätt seoses nende meetmete 
maksimaalse kestusega.

Muudatusettepanek 368

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahaline toetus viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamiseks ja muutmiseks, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktis a, ei tohi ületada 50 % 
viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja 
muutmise tegelikest kuludest või 75 % 
viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja 
muutmise tegelikest kuludest vähem 
arenenud piirkondades.

Liidu rahaline toetus viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamiseks ja muutmiseks, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktis a, ei tohi ületada 50 % 
viinamarjaistanduste vabatahtliku 
ümberkorraldamise ja muutmise tegelikest 
kuludest või 75 % viinamarjaistanduste 
kohustusliku ümberkorraldamise ja 
muutmise tegelikest kuludest.

Muudatusettepanek 369

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50 % rahastamiskõlblikest (a) 50 % rahastamiskõlblikest 
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investeeringukuludest vähem arenenud 
piirkondades;

investeeringukuludest vähem arenenud 
piirkondades, järskudel nõlvadel ja 
saarepiirkondades asuvates 
viinamarjakasvatustes, mis ei kuulu 
käesoleva lõike punktide c ja d osutatute 
alla;

Muudatusettepanek 370

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 75 % rahastamiskõlblikest 
investeeringukuludest äärepoolseimates 
piirkondades, millele on osutatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 349;

(c) 85 % rahastamiskõlblikest 
investeeringukuludest äärepoolseimates 
piirkondades, millele on osutatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 349;

Muudatusettepanek 371

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liidu rahaline abi artikli 52 lõike 
1 punktides a a, a b, a c, f a, j, k, l, m, n, o, 
p ja q osutatud eesmärkide saavutamiseks 
ei tohi ületada 50 % otsestest või 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Muudatusettepanek 372

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50 % rahastamiskõlblikest 
investeeringukuludest vähem arenenud 
piirkondades;

(a) 50 % rahastamiskõlblikest 
investeeringukuludest vähem arenenud 
piirkondades, järskudel nõlvadel ja 
saarepiirkondades asuvates 
viinamarjakasvatustes, mis ei kuulu 
käesoleva lõike punktide c ja d alla;
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Muudatusettepanek 373

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 75 % rahastamiskõlblikest 
investeeringukuludest äärepoolseimates 
piirkondades, millele on osutatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 349;

(c) 85 % rahastamiskõlblikest 
investeeringukuludest äärepoolseimates 
piirkondades, millele on osutatud ELi 
toimimise lepingu artikli 349 lõikes 1;

Muudatusettepanek 374

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist toetust antakse esimeses 
lõigus osutatud maksimumtasemel üksnes 
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
tähenduses; siiski võib seda kohaldada 
kõikide ettevõtjate puhul äärepoolseimates 
piirkondades, millele on osutatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 349, ja Egeuse mere väikesaartele, 
mis on määratud kindlaks määruse (EL) 
nr 229/2013 artikli 1 lõikes 2.

välja jäetud

Muudatusettepanek 375

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjate puhul, kes ei ole hõlmatud 
soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 
artikli 2 lõikega 1 ja kus on vähem kui 
750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse esimeses 
lõigus osutatud piirmäära poole võrra.

Esimeses lõigus kehtestatud 
ülemmäärasid võib vähendada selliste 
ettevõtjate tehtud investeeringute korral, 
kes ei ole mikroettevõtjad ega väikesed või 
keskmise suurusega ettevõtjad. Siiski võib 
seda kohaldada kõikide ettevõtjate puhul 
äärepoolseimates piirkondades, millele on 
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osutatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 349, ja Egeuse mere väikesaartele, 
mis on määratud kindlaks määruse (EL) 
nr 229/2013 artikli 1 lõikes 2.

Muudatusettepanek 376

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 50 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 50 % 
rahastamiskõlblikest kuludest. 
Liikmesriigid võivad ettevõtjate suuruse 
järgi diferentseerida, et suurendada 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele antavat toetust.

Muudatusettepanek 377

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga asjaomane liikmesriik esitab 
oma ÜPP strateegiakavas selliste kulude 
minimaalse osakaalu, mis on ette nähtud 
keskkonnakaitseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks, tootmissüsteemide ja -
protsesside jätkusuutlikkuse 
tõhustamiseks, liidu veinisektori 
keskkonnamõju vähendamiseks, energia 
säästmiseks ja ülemaailmse 
energiatõhususe parandamiseks 
veinisektoris.

4. Iga asjaomane liikmesriik tagab 
oma ÜPP strateegiakavas, et vähemalt 5 % 
kuludest nähakse ette või vähemalt üks 
meede võetakse selliste eesmärkide 
täitmiseks, millega soodustatakse 
keskkonnakaitset, kliimamuutustega 
kohanemist, tootmissüsteemide ja -
protsesside jätkusuutlikkuse tõhustamist, 
liidu veinisektori keskkonnamõju 
vähendamist, energia säästmist ja 
ülemaailmse energiatõhususe parandamist 
veinisektoris, kooskõlas artikli 51 
punktides aa, b ja f sätestatud 
eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 378

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõiki enne ... [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] heaks kiidetud 
programme juhitakse kuni nende 
lõpuleviimise kuupäevani vastavalt 
määrusele (EL) nr 1308/2013.

Muudatusettepanek 379

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks ühe või mitu 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks ühe või mitu 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide saavutamiseks, nagu on 
ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut 
ilma, et ta oleks kohustatud läbi viima 
artikli 103 lõikes 1 osutatud eelhindamist 
ja keskkonnamõju strateegilist hindamist 
(KSH) ning artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi.

Muudatusettepanek 380

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähendada keskkonnamõju ja 
panustada kliimameetmetesse oliivipuude 

(c) vähendada keskkonnamõju ja 
panustada kliimameetmetesse 
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kasvatamise teel; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 
osutatud erieesmärkidega;

kliimamuutustega kohanemise ja nende 
vähendamisega oliivipuude kasvatamise 
teel; kõnealused eesmärgid on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides d ja e osutatud 
erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 381

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada oliiviõli ja lauaoliivide 
kvaliteeti; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis f osutatud 
erieesmärgiga;

(d) parandada oliiviõli ja lauaoliivide 
kvaliteeti; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides b ja f osutatud 
erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 382

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vältida ja juhtida riske, et 
suurendada kahjurikindlust, hoida ära 
oliiviõli- ja lauaoliivituru kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis h osutatud 
erieesmärgiga.

(f) vältida ja juhtida riske, et 
suurendada kahjurikindlust, hoida ära 
oliiviõli- ja lauaoliivituru kriise ja nendega 
toime tulla, sealhulgas ennetamise 
parandamine ja kahjurikindluse 
suurendamine; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärgiga;

Muudatusettepanek 383

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja ühe või mitu artiklis 
60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja ühe või mitu artiklis 
60 osutatud sekkumisliiki, mis määratakse 
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sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

kindlaks liikmesriigi tasandil. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

Muudatusettepanek 384

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sekkumised, mille artikli 82 
lõikes 4 osutatud liikmesriigid kindlaks 
määravad, viiakse ellu määruse (EL) 
nr 1308/2013 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade abil. Selleks 
kohaldatakse käesoleva määruse artikleid 
61 ja 62.

2. Sekkumised, mille artikli 82 lõikes 
4 osutatud liikmesriigid kindlaks 
määravad, viiakse ellu määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude ja/või 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
heakskiidetud rakenduskavade abil. Selleks 
kohaldatakse käesoleva määruse artikleid 
61 ja 62.

Muudatusettepanek 385

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad artikli 
82 lõikes 4 osutatud liikmesriigid 
usaldada rakenduskavade rakendamise 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 157 
kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele, kui need 
organisatsioonid on juba kehtestanud 
sarnase programmi määruse (EL) nr 
1308/2013 alusel.

Muudatusettepanek 386

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % tegelikest kuludest 
sekkumisliikide puhul, millele on osutatud 
artikli 60 lõike 1 punktides f ja h, kui 
rakenduskava rakendatakse vähemalt 
kolmes kolmandas riigis või mittetootja-
liikmesriigis vähemalt kahest tootja-
liikmesriigist pärit tootjaorganisatsiooni 
poolt, ning 50 % tegelikest kuludest kui 
selle sekkumisliigi puhul ei ole kõnealune 
tingimus täidetud.

(d) 85% tegelikest kuludest 
sekkumisliikide puhul, millele on osutatud 
artikli 60 lõike 1 punktides f ja h, kui 
rakenduskava rakendatakse vähemalt 
kolmes kolmandas riigis või mittetootja-
liikmesriigis vähemalt kahest tootja-
liikmesriigist pärit tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsioonide liidu poolt, ning 
50 % tegelikest kuludest kui selle 
sekkumisliigi puhul ei ole kõnealune 
tingimus täidetud.

Muudatusettepanek 387

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) saarepiirkondade puhul 
suurendatakse punktides a–d nimetatud 
protsente 10% võrra.

Muudatusettepanek 388

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad täiendava 
rahastamise kuni 50 %-le kuludest, mida 
liidu rahaline toetus ei kata.

välja jäetud

Muudatusettepanek 389

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki artikli 39 punktis f 
osutatud muudes sektorites:

Kooskõlas artiklitega 5 ja 6 püüavad 
liikmesriigid saavutada ühte või mitut 
järgmist eesmärki artikli 39 punktis f 
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osutatud muudes sektorites:

Muudatusettepanek 390

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi, koguse ja mitmekesisuse, 
tootmiskulude optimeerimise, 
investeeringutasuvuse ja omahindade 
tasakaalustamisega; kõnealused eesmärgid 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c 
ja i osutatud erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 391

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tarnete koondamine ja asjaomaste 
toodete turule laskmine; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a ja c osutatud erieesmärkidega;

(b) tarnete koondamine ja asjaomaste 
toodete turule laskmine ning lepingute 
kollektiivläbirääkimiste edendamine; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 392

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid 
jätkusuutlike tootmismeetodite vallas ja 
need meetodid välja arendada, sealhulgas 
kahjurikindlus, majanduslikku 
konkurentsivõimet edendavad ja turu 
arengut toetavad uuenduslikud 
tootmistavad ja tootmistehnikad; 

(c) uurida ja arendada jätkusuutlikke 
tootmismeetodeid ja neid rakendada, 
sealhulgas kahjurikindlus ja 
vastupanuvõime loomhaigustele ning 
kliimamuutustele, geneetiline 
mitmekesisus, mullakaitse, bioohutuse 
tugevdamine, antimikroobikumide 
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kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

kasutamise vähendamine ning pikaajalist 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad ja 
tootmistehnikad; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c, d, e, 
f ja i osutatud erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 393

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid. 
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid, 
vastupanuvõimet loomhaigustele, 
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
heitkoguste vähendamine ja 
energiatõhususe suurendamine; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 394

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
sealhulgas troopiliste ja zoonootiliste 
haiguste ennetamisse ja ohjamisse, nagu 
on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d;
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Muudatusettepanek 395

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja turu segmenteerimist 
ning edendada selliseid tooteid, mis 
kuuluvad kaitstud päritolunimetuse, 
geograafilise tähise või riiklike 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 396

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) korraldada ühe või mitme artikli 40 
punktis f osutatud sektori toodete 
müügiedendust ja turustamist; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides b ja c osutatud erieesmärkidega;

(g) korraldada ühe või mitme artikli 39 
punktis f osutatud sektori toodete 
müügiedendust ja turustamist; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides b ja c osutatud erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 397

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
ühe või mitme artikli 39 punktis f osutatud 
ühe või mitme sektori turukriise ja nendega 
toime tulla. kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(h) vältida, maandada ja juhtida riske, 
et hoida ära ühe või mitme artikli 39 
punktis f osutatud ühe või mitme sektori 
turukriise ja nendega toime tulla. 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega;
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Muudatusettepanek 398

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) hoida ära kariloomade vastu 
suunatud kiskjarünnakud;

Muudatusettepanek 399

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) panustada valgurikaste taimede, 
eelkõige sööda ja kaunviljade edendamise 
liidu strateegiasse.

Muudatusettepanek 400

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

1. Artikli 56 punktides a–f ja 
artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

Muudatusettepanek 401

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;

i) mullakaitse, sealhulgas mulla 
degradeerumise ennetamine ja muldade 
süsiniku sidumise võime suurendamine;
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Muudatusettepanek 402

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) veekasutuse ja -majanduse 
parandamine, sealhulgas vee säästmine ja 
drenaaž;

ii) mõistliku veekasutuse ja -
majanduse parandamine, sealhulgas vee 
säästmine ja drenaaž, aidates kaasa 
veekogude heale seisundile;

Muudatusettepanek 403

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

iv) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate kasutamine, 
näiteks põllumajandusjääkide säästev 
kasutamine;

Muudatusettepanek 404

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) saastavate gaaside ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine;

Muudatusettepanek 405

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ökoloogiline pakendamine; v) ökoloogiline pakendamine ja 
pakendijäätmete tekke vähendamine;
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Muudatusettepanek 406

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) loomatervis ja loomade heaolu; vi) bioohutus, loomatervise kaitse ja 
loomade heaolu;

Muudatusettepanek 407

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) troopiliste ja zoonootiliste haiguste 
ennetamine ja ohjamine;

Muudatusettepanek 408

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) kahjurikindluse suurendamine; viii) kahjurikindluse suurendamine 
juhtimistavade ja loomhaiguste vastu 
võitlemise abil;

Muudatusettepanek 409

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ix

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) pestitsiidide kasutamisega seotud 
riskide ja mõju vähendamine;

ix) pestitsiidide kasutamisega seotud 
riskide ja mõju ning nende kasutamisest 
sõltuvuse vähendamine;

Muudatusettepanek 410

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine;

x) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine ja kohalike sortide 
edendamine;

Muudatusettepanek 411

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x a) antimikroobikumide kasutamise 
vähendamine;

Muudatusettepanek 412

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x b) toodangu kasvatamise, koristamise 
ja kohaletoimetamise tingimuste 
parandamine;

Muudatusettepanek 413

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x c) järelevalvemeetmed, turualased 
teadmised ja turu järelevalve;

Muudatusettepanek 414

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x d) kariloomade vastu suunatud 
kiskjarünnakute ärahoidmine;

Muudatusettepanek 415

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega;

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses elurikkusega, 
kliimamuutustega kohanemisega ja nende 
mõju leevendamisega, kahjurite vastu 
võitlemisega, kahjurikindluse ja 
loomhaigustele vastupanuvõime 
parandamisega ning tootekvaliteedi 
parandamisega;

Muudatusettepanek 416

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) integreeritud tootmine;

Muudatusettepanek 417

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 40 
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 39punktis 
f osutatud sektori toodete transpordi 
jätkusuutlikkust ja tõhusust ning toodete 
säilitamist;
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Muudatusettepanek 418

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) jälgitavuse ja 
sertifitseerimissüsteemide rakendamine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate toodete 
kvaliteedi järelevalve.

(h) kogu tootmisahela ulatuses 
jälgitavuse ja sertifitseerimissüsteemide 
rakendamine, eelkõige lõpptarbijale 
müüdavate toodete kvaliteedi järelevalve, 
sealhulgas oliivide ja õli päritolu 
jälgitavus tootmisahela eri etappides ning 
teave tootmismeetodite kohta;

Muudatusettepanek 419

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kolmandate riikide fütosanitaar- ja 
veterinaarprotokollide rakendamine.

Muudatusettepanek 420

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 59 punktis h osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

2. Punktis f või artiklis 56 ja artikli 
59 punktis h osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valib iga liikmesriik oma 
ÜPP strateegiakavas ühe või mitu 
sekkumist järgmistest sekkumisliikidest:

Muudatusettepanek 421

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud materiaalsesse ja (b) investeeringud materiaalsesse ja 
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immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks ja kohandades pakkumist 
paremini nõudlusele;

Muudatusettepanek 422

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine;

(c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine, samuti toodete töötlemine 
nende ladustamise hõlbustamiseks;

Muudatusettepanek 423

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) viljapuude taasistutamine 
liikmesriigi pädeva asutuse juhiste kohaselt 
seal, kus see on vajalik pärast 
kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud või fütosanitaarsetel 
põhjustel või kohanemiseks 
kliimamuutustega;

(d) viljapuude või oliivisalude 
taasistutamine liikmesriigi pädeva asutuse 
juhiste kohaselt seal, kus see on vajalik 
pärast kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud või fütosanitaarsetel 
põhjustel või kohanemiseks 
kliimamuutustega;

Muudatusettepanek 424

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) loomade tervise ja heaolu 
toetamise meetmed;

Muudatusettepanek 425

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) loomakarja taastamine pärast 
tervishoiu kaalutlustel toimunud 
sundtapmist või looduskatastroofidest 
tingitud kaotusi;

Muudatusettepanek 426

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) geneetiliste ressursside 
parandamine;

Muudatusettepanek 427

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) põllumajanduslikus 
majapidamises kohustusliku 
sanitaarperioodi pikendamine 
loomataudide kriisi tõttu;

Muudatusettepanek 428

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et artikli 59 
punktis h osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumised ei ületa 
tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade kogukulu 
ühe kolmandiku võrra.

7. Liikmesriigid tagavad, et artikli 59 
punktis h osutatud eesmärkidega seotud 
sekkumised ei moodusta 
tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade kogukulust 
enam kui 50 %.



RR\1184165ET.docx 175/767 PE627.760v03-00

ET

Muudatusettepanek 429

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusfondid Tootjaorganisatsioonide rakendusfondid

Muudatusettepanek 430

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 ettenähtud 50 % piirmäär 
tõstetakse 60 %-le määruse (EL) 
nr 1308/2013 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide või 
tootjaorganisatsioonide liitude jaoks 
esimese viie aasta jooksul pärast 
tunnustamise aastat ning üksnes 
looduslike piirangutega piirkondades 
tegutsevate tootjaorganisatsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 431

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) põllumajandus- ja 
keskkonnasäästlikkuse, kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmed ning muud halduskohustused;

Muudatusettepanek 432

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate, uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ning kestliku 
põllumajandusettevõtluse stardi- ja 
arendusabi;

Muudatusettepanek 433

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) maapiirkondade naised;

Muudatusettepanek 434

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teadmiste vahetamine ja teave; (h) teadmiste vahetamine ja teave; ja

Muudatusettepanek 435

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) digitehnoloogia kasutamine.

Muudatusettepanek 436

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused

Põllumajanduse keskkonnasäästlikkuse, 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise meetmed ning muud 
halduskohustused

Muudatusettepanek 437

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse keskkonnasäästlikele 
tavadele, kliimamuutuste leevendamiseks 
ja nendega kohanemiseks, sealhulgas 
looduslike riskide ennetamiseks, ja muude 
halduskohustuste, nagu metsamajandus, 
geneetiliste ressursside kaitse ja 
parandamine ning loomatervis ja loomade 
heaolu, täitmiseks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 438

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega. Selle 
toetuse maksimumsummad on sätestatud 
lisas IXa a.

Muudatusettepanek 439

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad 
vabatahtlikult halduskohustusi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, nende 
rühmadele ja muudele maavaldajatele, kes 
võtavad vabatahtlikult halduskohustusi, 
nagu märgalade ja orgaaniliste muldade 
asjakohane kaitse, artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud asjaomaste erieesmärkide 
saavutamise huvides. Esmatähtsaks võib 
pidada kavasid, mis on suunatud 
konkreetselt kohalike 
keskkonnatingimuste ja -vajaduste 
lahendamisele ning aitavad asjakohastel 
puhkudel kaasa XI lisas loetletud 
õigusaktides sätestatud eesmärkide 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 440

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu ja 
antimikroobikumiresistentsuse 
ennetamise asjaomased miinimumnõuded 
ning muud liidu õigusega ette nähtud 
asjaomased kohustuslikud nõuded;

Muudatusettepanek 441

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28 või 
täiendavad neid, tagades 
topeltrahastamise vältimise.
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Muudatusettepanek 442

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Samuti annavad liikmesriigid 
toetusesaajatele rahalise stiimuli ja 
vajaduse korral võivad nad katta ka tehingu 
maksumuse. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku või looma, taru või muu 
määratletud ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Muudatusettepanek 443

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Toetuse suurus sõltub iga 
tootmismudelis muutuseid lubava tava või 
tavade kogu jätkusuutlikkuse ambitsiooni 
tasemest, põhinedes 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel, et 
pakkuda osalemiseks tõhusat stiimulit. 
Liikmesriigid võivad toetusi 
diferentseerida ka erinevatest 
tootmissüsteemidest tulenevalt ja võttes 
arvesse piirangute laadi, mis mõjutavad 
võetud kohustuste tõttu 
põllumajandustegevust.

Muudatusettepanek 444

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada vabatahtlikke ühiseid kavu ja 
halduskohustuste kombinatsiooni 
kohapeal juhitavate skeemide kujul ja 
tulemuspõhiseid toetuskavu, sealhulgas 
territoriaalse lähenemise teel, et 
julgustada põllumajandustootjaid ja nende 
rühmi tegema märkimisväärset pingutust, 
et parandada keskkonna kvaliteeti 
suuremas ulatuses ja mõõdetaval viisil. 
Nad tagavad kõik vajalikud vahendid 
nõustamise, koolituse ja teadmusiirde 
näol, et oma tootmissüsteeme muutvaid 
põllumajandustootjaid abistada.

Muudatusettepanek 445

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse tavaliselt 
viieks ja seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, sealhulgas võttes 
arvesse metsanduse pikaajalist iseloomu, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas teatavat liiki kohustuste 
jaoks pikema ajavahemiku, muu hulgas sel 
viisil, et pärast esialgse ajavahemiku lõppu 
nähakse ette kõnealuse ajavahemiku iga-
aastane pikendamine. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel ning uute kohustuste 
puhul, mis tulenevad esialgsel 
ajavahemikul kantud kohustusest, võivad 
liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku.

Muudatusettepanek 446

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustustele, sealhulgas 
kohustustele, mille alusel hakatakse 
kasutama või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, integreeritud taimekaitse, 
agrometsandussüsteemide kaitse ning 
metsa-, keskkonna- ja kliimateenused, 
kehtestavad liikmesriigid hektari kohta 
makstava toetuse.

Muudatusettepanek 447

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikud asjakohased 
teadmised ja teave ning et neile, kes seda 
vajavad, pakutakse asjakohast koolitust, 
samuti oskusteavet, et aidata oma 
tootmissüsteeme muuta soovivaid 
põllumajandustootjaid.

Muudatusettepanek 448

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude piirkonna eripärast 
tulenevate piirangute puhul, sealhulgas 
mägi- ja saarepiirkonnad, käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
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saavutamisele. lõikega 1 ette nähtud asjaomaste 
erieesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 449

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealust toetust antakse tegelikele 
põllumajandustootjatele määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 32 kohaselt kindlaks 
määratud alade eest.

2. Kõnealust toetust antakse 
tegutsevatele põllumajandustootjatele 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 
kohaselt kindlaks määratud alade eest ja 
Horvaatia Vabariigi sõjas kannatanud 
alade eest.

Muudatusettepanek 450

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada toetusi kõnealuste 
juriidiliste isikute või rühma liikmete 
tasandil, kui individuaalsete liikmete 
puhul sätestatakse siseriikliku õigusega 
õigused ja kohustused, mis on 
võrreldavad põllumajandusliku 
majapidamise juhi staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride 
tugevdamisesse.

Muudatusettepanek 451

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3



RR\1184165ET.docx 183/767 PE627.760v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude piirkondlikust 
eripärast tulenevate piirangutega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud. Nad võivad anda 
toetusesaajatele ka rahalise stiimuli 
jätkata põllumajandustegevust nendes 
piirkondades. Toetuse summat võib 
muuta, et võtta arvesse looduslike 
piirangute raskusastet, mis mõjutavad 
põllumajandustegevust ja 
põllumajandussüsteemi. Toetuse puhul 
võib asjakohastel puhkudel arvesse võtta 
ka sotsiaal-majanduslikke ja 
keskkonnategureid. Liikmesriigid 
tagavad, et toetuste arvutamine on 
nõuetekohane ja täpne ning ausate 
arvutamismeetoditega eelnevalt kindlaks 
määratud.

Muudatusettepanek 452

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

5. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest ja selle suhtes kehtivad IXa a 
lisas kehtestatud miinimum- ja 
maksimumsummad.

Muudatusettepanek 453

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
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2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud asjaomaste 
erieesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 454

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega 
hõlmatud alade puhul anda 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ning teistele maa haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib anda 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele, 
metsaomanikele ja metsaomanike 
rühmadele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka teistele maa 
valdajatele.

Muudatusettepanek 455

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada toetusi kõnealuste 
juriidiliste isikute või rühma liikmete 
tasandil, kui individuaalsete liikmete 
puhul sätestatakse siseriikliku õigusega 
õigused ja kohustused, mis on 
võrreldavad põllumajandusliku 
majapidamise juhi staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride 
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tugevdamisesse.

Muudatusettepanek 456

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) arvestades direktiivi 2000/60/EÜ 
piiranguid seoses ebasoodsate asjaoludega, 
mis tulenevad nõuetest, mis on rangemad 
kui vastavad kohustuslikud 
majandamisnõuded, välja arvatud III lisas 
kehtestatud SMR 2, ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos; ning kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavad käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a.

(b) arvestades direktiivi 2000/60/EÜ 
piiranguid seoses ebasoodsate asjaoludega, 
mis tulenevad nõuetest, mis on rangemad 
kui vastavad kohustuslikud 
majandamisnõuded, välja arvatud III lisas 
kehtestatud SMR 1, ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos; ning kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavad käesoleva määruse artikli 4 
lõike 1 punktile a.

Muudatusettepanek 457

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest ja selle suhtes kehtivad IXa a 
lisas kehtestatud maksimumsummad.

Muudatusettepanek 458

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EAFRD toetuse saamise 
tingimustele vastamiseks peab 
investeerimistegevusele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitleva õiguse 
kohane eeldatava keskkonnamõju 
hinnang, kui on tõenäoline, et 
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investeering avaldab keskkonnale 
kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek 459

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
sealhulgas kollektiivses vormis, nii et see 
aitab kaasa artiklis 6 osutatud asjaomaste 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval, mis 
hõlmab kohaliku ökosüsteemiga 
kohanenud liikide istutamise nõuet, või 
samaväärsel vahendil teatavat liikmesriigi 
kindlaksmääratavat suurust ületavate 
ettevõtete puhul.

Muudatusettepanek 460

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad seada 
prioriteediks noorte 
põllumajandustootjate käesoleva artikli 
kohaselt tehtud investeeringud.

Muudatusettepanek 461

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil 

(d) loomade ost, välja arvatud loomad, 
keda kasutatakse masinate asemel 
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kui loodusõnnetuse ja katastroofi 
tagajärjel kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali 
taastamine;

maastiku säilitamiseks ja kaitseks suurte 
röövloomade eest.

Muudatusettepanek 462

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) üheaastaste taimede ost ja nende 
istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali 
taastamine;

Muudatusettepanek 463

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 kohase veekogude hea 
seisundi saavutamisega, sealhulgas 
niisutuse laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

välja jäetud

Muudatusettepanek 464

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse;

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse. Samuti võivad 
liikmesriigid ette näha spetsiaalsed 
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erandid investeeringute puhul 
lairibaühendusse, kui on kehtestatud 
selged kriteeriumid täiendavuse 
tagamiseks teistest liidu vahenditest 
antava toetusega;

Muudatusettepanek 465

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) investeeringud, mis ei vasta 
loomade tervist ja heaolu käsitlevatele 
õigusaktidele või direktiivile 91/676/EMÜ.

Muudatusettepanek 466

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) investeeringud bioenergia 
tootmisse, mis ei vasta taastuvenergia 
direktiivi säästlikkuse kriteeriumitele.

Muudatusettepanek 467

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimese lõigu punktidest a–h 
võivad liikmesriigid näha ette erandid 
saarepiirkondades, sealhulgas 
äärepoolseimates piirkondades, et võtta 
arvesse eraldatuse ja kaugusega seotud 
ebasoodsaid asjaolusid.

Muudatusettepanek 468

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks IX a a lisas sätestatud 
rahastamiskõlblikud kulud.

Muudatusettepanek 469

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, 
agrometsandussüsteemide rajamine ja 
mittetulusad investeeringud, sealhulgas 
maakorraldus, seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Muudatusettepanek 470

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud põlengute, muu 
loodusõnnetuse ja katastroofi (sealhulgas 
tormid, üleujutused, kahjurid ja haigused, 
samuti metsade taastamine demineerimise 
teel) tagajärjel kahjustatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas, samuti 
investeeringud metsade tervise 
säilitamisse;

Muudatusettepanek 471

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) investeeringud uuenduslikesse 
tootmismeetoditesse ja -süsteemidesse, mis 
osalevad samal ajal artikli 6 lõikes 1 
punktides a, b, d, e ja f nimetatud 
eesmärkides;

Muudatusettepanek 472

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) kariloomade kaitseks kiskjate eest 
tehtavad investeeringud;

Muudatusettepanek 473

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) investeeringud äärepoolseimatesse 
piirkondadesse ja looduslike piirangutega 
piirkondadesse, sealhulgas mägi- ja 
saarepiirkonnad;

Muudatusettepanek 474

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) loomade heaoluga seotud 
investeeringud.

Muudatusettepanek 475

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 a
Investeeringud niisutusse

1. Ilma et see piiraks käesoleva 
määruse artikli 68 kohaldamist, 
käsitatakse uute ja olemasolevate 
niisutatud ja kuivendatud alade niisutuse 
puhul rahastamiskõlblike kuludena 
üksnes käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele vastavaid investeeringuid.
2. Direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt 
nõutavast veemajanduskavast on 
komisjonile teatatud kogu ala puhul, 
millel investeerimine toimub, samuti 
muude alade puhul, mille keskkonda võib 
investeerimine mõjutada. Eelnimetatud 
direktiivi artikli 11 kohaselt 
veemajanduskava alusel jõustuvad 
meetmed, mis on põllumajandussektori 
jaoks asjakohased, on täpsustatud 
asjaomases meetmeteprogrammis.
3. Teostatakse veemõõtmist, mis 
võimaldab mõõta vee kasutamist toetatud 
investeeringu tasandil, või tehakse selline 
mõõtmine võimalikuks investeeringu 
osana.
4. Olemasoleva niisutusrajatise või 
niisutusinfrastruktuuri elemendi 
parendamiseks tehtav investeering on 
rahastamiskõlblik üksnes siis, kui 
eelnevalt on hinnatud, et see annab 
vähemalt 5–25 % potentsiaalse 
veekokkuhoiu vastavalt olemasoleva 
rajatise või infrastruktuuri tehnilistele 
parameetritele. 
Kui investeering mõjutab põhja- või 
pinnaveekogusid, mille puhul on 
asjakohases veemajanduskavas tehtud 
kindlaks, et nende seisund on ainult vee 
koguse tõttu vähem kui hea:
(a) tagab investeering 
investeerimistasandil tõhusa veekasutuse 
vähenemise, mis ulatub vähemalt 50 %ni 
potentsiaalsest veekokkuhoiust, mis on 
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investeeringuga võimalikuks tehtud; 
(b) kui investeering tehakse ühes ja 
samas põllumajanduslikus 
majapidamises, on selle tulemuseks 
samuti põllumajandusliku majapidamise 
kogu veekasutuse vähenemine kuni 50 % 
potentsiaalsest veekokkuhoiust, mis on 
tehtud võimalikuks investeerimistasandil. 
Põllumajandusliku majapidamise kogu 
veekasutus hõlmab majapidamise poolt 
müüdavat vett. 
Ühtki lõike 4 tingimust ei kohaldata 
olemasolevasse rajatisse tehtava 
investeeringu suhtes, mis mõjutab üksnes 
energiatõhusust, või veehoidla rajamiseks 
tehtava investeeringu suhtes või 
investeeringu suhtes taaskasutatud vee 
kasutamisse, mis ei mõjuta põhja- või 
pinnaveekogu.
5. Investeering, mille tulemusel 
suureneb niisutatud ala netopindala, mis 
mõjutab konkreetset põhja- või 
pinnaveekogu, on rahastamiskõlblik 
üksnes järgmistel tingimustel:
(a) veekogu seisundi puhul ei ole 
asjakohases veemajanduskavas tehtud 
kindlaks, et see on ainult vee kvaliteedi 
tõttu vähem kui hea ja 
(b) keskkonna eelanalüüs näitab, et 
investeeringul ei ole märkimisväärset 
kahjulikku mõju keskkonnale; sellise 
keskkonnamõju analüüsi teeb pädev 
asutus või see kiidetakse pädeva asutuse 
poolt heaks ning see võib puudutada ka 
põllumajanduslike majapidamiste 
rühmasid. 
Programmis kehtestatud ja põhjendatud 
alasid, mida ei ole niisutatud, kuid millel 
varem oli kasutusel niisutusrajatis, võib 
käsitada niisutatud ala netopindala 
suurenemise kindlaks määramise 
eesmärgil niisutatud aladena.
6. Erandina lõike 5 punktist a võib 
investeering, mille tulemusel suureneb 
niisutatud ala netopindala, olla siiski 
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rahastamiskõlblik, kui:
(a) investeering on ühendatud 
olemasoleva niisutusrajatise või 
niisutustaristu elemendi jaoks tehtava 
investeeringuga, mille puhul on eelnevalt 
hinnatud, et see annab võimaliku 
veekokkuhoiu vähemalt 5–25 % ulatuses 
vastavalt olemasoleva rajatise või taristu 
tehnilistele parameetritele ning 
(b) investeering tagab 
investeerimistasandil tervikuna 
veekasutuse tõhusa vähenemise, mis 
ulatub vähemalt 50 %ni potentsiaalsest 
veekokkuhoiust, mis on investeerimisega 
olemasolevasse niisutusrajatisse või 
taristuelementi võimalikuks tehtud. 
7. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest. 
maksimummäära võidakse suurendada 
investeeringute puhul äärepoolseimatesse 
piirkondadesse ja looduslike piirangutega 
piirkondadesse, sealhulgas mägi- ja 
saarepiirkonnad.

Muudatusettepanek 476

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 b
Digitehnoloogia kasutamine

1. Ilma et see piiraks käesoleva 
määruse artikli 68 kohaldamist, et aidata 
kaasa artiklis 5 sätestatud sektoriülese 
eesmärgi ja artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele, võivad 
liikmesriigid anda toetust digitehnoloogia 
kasutamiseks maapiirkondades 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas hiljem täpsustab. 
2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
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võivad liikmesriigid anda toetust 
digitehnoloogia kasutamise 
soodustamiseks, et toetada muuhulgas 
täppispõllumajandust, arukate külade 
maaettevõtlust ning IKT-taristu 
arendamist põllumajandusettevõtete 
tasandil. 
3. Liikmesriigid kehtestavad 
digitehnoloogia kasutamise toetuse 
maksimummääraks IXa a lisas sätestatud 
rahastamiskõlblikud kulud.

Muudatusettepanek 477

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte põllumajandustootjate, uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ning kestliku 
põllumajandusettevõtluse stardi- ja 
arendusabi

Muudatusettepanek 478

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks või nende lõimimiseks 
olemasolevatesse 
põllumajandusettevõtetesse, uutele 
põllumajandustootjatele ning 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks ja 
arendamiseks, sealhulgas 
põllumajandustegevuse 
mitmekesistamiseks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 
osutatud erieesmärkide saavutamisele. 
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Käesoleva artikli alusel abi andmiseks 
tuleks nõuda äriplaani esitamist.

Muudatusettepanek 479

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et aidata kaasa järgmisele:

2. Käesoleva artikli alusel võivad 
liikmesriigid anda toetust üksnes selleks, et 
aidata kaasa järgmisele:

Muudatusettepanek 480

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine;

Muudatusettepanek 481

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
seoses põllumajanduse või metsamajanduse 
või põllumajandusliku majapidamise 
sissetuleku mitmekesistamisega;

(b) põllumajandusettevõtluse stardi- ja 
arenguabi seoses põllumajanduse, 
metsamajanduse, biomajanduse, 
ringmajanduse ja maaturismi või 
sissetuleku mitmekesistamisega;

Muudatusettepanek 482

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandusettevõtluse stardiabi (c) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
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sellisele mittepõllumajanduslikule 
tegevusele maapiirkondades, mis kuuluvad 
kohalike arengustrateegiate alla.

oma tegevusvaldkonda mitmekesistavate 
maapiirkonnas tegutsevate 
põllumajandustootjate, samuti 
mikroettevõtjate ning füüsilisest isikust 
ettevõtjate sellisele 
mittepõllumajanduslikule tegevusele 
maapiirkondades, mis kuulub kohalike 
arengustrateegiate alla.

Muudatusettepanek 483

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätted tagamaks, et noored 
põllumajandusettevõtjad ning 
põllumajandustootjate rühmadesse, 
tootjaorganisatsioonidesse või ühistutesse 
astuvad uued põllumajandusettevõtjad ei 
jääks stardiabist ilma. Nimetatud sätetes 
tuleb järgida proportsionaalsuse 
põhimõtet ning teha kindlaks, et noored 
põllumajandustootjad ja uued 
põllumajandustootjad osalevad ühistu 
tegevuses.

Muudatusettepanek 484

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid annavad toetust 
kindlasummalise maksena. Toetus peab 
olema piiratud maksimaalselt 100 000 euro 
suuruse summaga ja seda võib 
kombineerida rahastamisvahenditega.

4. Liikmesriigid annavad toetust 
kindlasummalise maksena, mida võib 
diferentseerida kooskõlas objektiivsete 
kriteeriumidega. Toetus peab olema 
piiratud maksimaalselt IXa a lisas ette 
nähtud summaga ja seda võib 
kombineerida rahastamisvahenditega.
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Muudatusettepanek 485

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli kohase toetuse 
võib maksta välja mitme osamaksena.

Muudatusettepanek 486

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
riskijuhtimisvahenditele, võttes arvesse 
nende vajadusi ja SWOT-analüüse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb. 
Liikmesriigid tagavad, et see säte ei 
kahjusta erasektori ega avaliku sektori 
riigi osalusega riskijuhtimisvahendeid.

Muudatusettepanek 487

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel võib 
anda toetust, et edendada 
riskijuhtimisvahendeid, mis aitavad 
aktiivsetel põllumajandustootjatel juhtida 
oma tootmis- ja sissetulekuriske väljapoole 
nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud asjaomaste 
erieesmärkide saavutamisele. Need 
vahendid võivad koosneda mitut riski 
hõlmavatest riskijuhtimissüsteemidest. 
Lisaks tuleks soodustada seda, et 
riskimaandamisstrateegiad suurendaksid 
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põllumajandusettevõtte toimetulekuvõimet 
looduslike ja kliimamuutustega seotud 
riskide korral ning vähendaksid 
sissetulekuriske.

Muudatusettepanek 488

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rahaline osalus kindlustusskeemide 
maksetes;

(a) rahaline osalus kindlustusskeemide 
maksetes, millega kaetakse halbadest 
ilmastikutingimustest, loodusõnnetustest 
ja katastroofidest, looma- või 
taimehaiguste puhangutest, 
keskkonnajuhtumist, 
mahepõllukultuuride saastumisest või 
vastavalt direktiivile 2000/29/EÜ 
vastuvõetud meetmest põhjustatud 
kahjusid, et kõrvaldada või vähendada 
taimehaigusi või taimekahjustajaid;

Muudatusettepanek 489

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline osalus ühisfondides, 
sealhulgas fondide moodustamise 
halduskuludes;

(b) rahaline osalus ühisfondides, 
sealhulgas fondide moodustamise 
halduskuludes, et maksta 
põllumajandustootjatele rahalist hüvitist 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loodusõnnetustest ja katastroofidest, 
looma- või taimehaiguste puhangutest, 
keskkonnajuhtumist, 
mahepõllukultuuride saastumisest või 
vastavalt direktiivile 2000/29/EÜ 
vastuvõetud meetmest põhjustatud 
kahjusid, et kõrvaldada või vähendada 
taimehaigusi või taimekahjustajaid;
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Muudatusettepanek 490

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rahaline osalus sissetuleku 
stabiliseerimise vahendina, mis võtab 
ühisfondide vormi ja tagab järgmise:
i) hüvitise maksmine kõigi sektorite 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud;
ii) hüvitise maksmine teatud konkreetse 
sektori põllumajandustootjatele, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud.

Muudatusettepanek 491

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid piiravad lõike 3 
punktides b ja c osutatud rahalist osalust 
ühisfondides järgmiste elementidega:
(a) ühisfondi moodustamise halduskulud, 
mis on vähenevatena jaotatud 
maksimaalselt kolme aasta peale;
(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks võib rahaline osalus olla 
seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks;
(c) fondi tehtavate iga-aastaste 
sissemaksete täiendamine;
(d) ühisfondi algne põhivara.
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Muudatusettepanek 492

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rahastamiskõlblike 
kindlustusskeemide ja ühisfondide liigid ja 
rahastamise ulatus;

(a) rahastamiskõlblike 
kindlustusskeemide ja ühisfondide liigid 
ning sissetulekute stabiliseerimise 
vahendid;

Muudatusettepanek 493

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) metoodika, mille alusel arvutada 
kahjusid ja hüvitamise vajadust 
põhjustavaid tegureid,

(b) metoodika, mille alusel arvutada 
kahjusid ja hüvitamise vajadust 
põhjustavaid tegureid, sealhulgas 
bioloogiliste, ilmastiku või majanduslike 
indeksite kasutamine ettevõtte või 
kohalikul, piirkondlikul või riiklikul 
tasandil;

Muudatusettepanek 494

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 70 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

6. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks IXa a lisas sätestatud 
rahastamiskõlblikud kulud.

Muudatusettepanek 495

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid, kes kehtestavad 
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riiklikud kindlustusskeemid või kellel on 
need olemas enne ... [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev], võivad kasutada 
käesolevas artiklis sätestatud vahendeid 
nende riskide katmiseks, mida nimetatud 
riiklikud süsteemid ei hõlma.

Muudatusettepanek 496

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
koostööle käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, et valmistada ette ja rakendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühma projekte põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud artiklis 114, ning 
programmi „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule, 
ning selleks, et edendada 
kvaliteedikavasid, tootjaorganisatsioone 
või tootjarühmi või muud liiki koostööd.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
koostööle käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, et valmistada ette ja rakendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühma projekte põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud artiklis 114, ning 
programmi „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule, 
ning selleks, et edendada 
kvaliteedikavasid, tootjaorganisatsioone 
või tootjarühmi või muud liiki koostööd., 
sealhulgas neid, mille tooteid on 
käsitletud määruses (EL) nr 1151/2012.

Muudatusettepanek 497

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et ergutada koostöövorme, millesse 
on kaasatud vähemalt kaks üksust ning mis 
aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et ergutada koostöövorme ja 
säilitada olemasolevaid vorme, millesse on 
kaasatud vähemalt kaks üksust, millest 
vähemalt üks tegeleb 
põllumajandustootmisega, ning mis aitab 
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saavutada artiklis 6 osutatud erieesmärke.

Muudatusettepanek 498

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid anda EAFRD toetust 
kohalikele tegevusrühmadele, kes 
rakendavad kohaliku arengu strateegiat, 
mis aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke. 

Muudatusettepanek 499

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta kõigi 
koostööaspektidega seotud kulud.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta kõigi vajalike 
koostööaspektidega, sealhulgas liidu 
kvaliteedikavas osalemisega seotud 
sertifitseerimiskulud.

Muudatusettepanek 500

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda toetust, mille 
eesmärk on edendada kvaliteedisüsteeme, 
tootjaorganisatsioone või tootjarühmi või 
muid koostöövorme, kindlaksmääratud 
summa kujul.

Muudatusettepanek 501

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 71 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
ülempiiriks maksimaalselt seitse aastat, 
välja arvatud kollektiivsed keskkonna ja 
kliimameetmed nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, et saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f.

8. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
ülempiiriks maksimaalselt seitse aastat, 
välja arvatud kollektiivsed keskkonna ja 
kliimameetmed nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, et saavutada 
keskkonna ja kliimaga seotud eesmärke, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f.

Muudatusettepanek 502

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kohalikud tegevusrühmad võivad 
pädevalt makseasutuselt taotleda 
ettemakset, kui selline võimalus on 
strateegiakavas ette nähtud. Ettemakse 
summa ei või ületada 50 % riiklikust 
toetusest, mis on seotud jooksvate kulude 
ja elavdamiskuludega.

Muudatusettepanek 503

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedikavadele, sealhulgas 
teavitus- ja edendamismeetmetele, ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
loomisele mõeldud toetuse 
maksimumsumma on sätestatud IXb lisas.

Muudatusettepanek 504
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 a
Valdkondlikud allprogrammid, millega 

toetatakse põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavasid

Liikmesriigid võivad kehtestada määruses 
1151/2012 ettenähtud 
põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade jaoks valdkondliku 
allprogrammi, mis saavutab artikli 6 
lõikes 1 osutatud erieesmärgid.

Muudatusettepanek 505

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, metsanduse ja 
maaelualase ettevõtluse alaste teadmiste 
vahetamiseks ja teabeks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
teadmiste vahetamiseks ja teabeks 
individuaalsel või kollektiivsel alusel 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb, 
põllumajanduse, metsanduse, sealhulgas 
agrometsanduse, keskkonna ja 
kliimakaitse, maaelualase ettevõtluse, 
arukate külade ja ÜPP sekkumiste jaoks.

Muudatusettepanek 506

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta mis tahes selliste 
asjakohaste meetmete kulusid, millega 
edendada innovatsiooni, juurdepääsu 
koolitusele ja nõustamisele ning teadmiste 

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid ja liit katta mis tahes 
selliste asjakohaste meetmete kulusid, 
millega edendada innovatsiooni, 
juurdepääsu koolitusele ja nõustamisele, 
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ja teabe vahetust ning levitamist, mis aitab 
saavutada artiklis 6 osutatud erieesmärke.

kavade ja uuringute koostamist ning 
teadmiste ja teabe vahetust ning levitamist, 
mis aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke.

Muudatusettepanek 507

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid võivad anda toetust kuni 
IXa a lisas ette nähtud maksimummääras.

Muudatusettepanek 508

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust, juhul kui 
tegemist on põllumajandusettevõtte 
nõustamisteenuste alustamisega, võivad 
liikmesriigid anda toetust 
kindlaksmääratud summas kuni 200 000 
eurot.

Erandina esimesest lõigust, juhul kui 
tegemist on põllumajandusettevõtte 
nõustamisteenuste alustamisega, võivad 
liikmesriigid anda toetust kuni IXa a lisas 
ette nähtud maksimummääras.

Muudatusettepanek 509

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võivad 
liikmesriigid kohaldada äärepoolseimates 
piirkondades ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kõrgemat määra või 
maksta suurema summa kui see, mis on 
kehtestatud kõnealuses lõikes, et 
saavutada artiklis 6 osutatud erieesmärke.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 510

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli kohane toetus ei 
hõlma sellist teoreetilist või praktilist õpet, 
mis moodustab osa kesk- või kõrghariduse 
kohustuslikest tavaprogrammidest või -
süsteemidest.

Muudatusettepanek 511

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Teadmussiiret ja teavet pakkuvatel 
asutustel peab olema kõnealuse ülesande 
täitmiseks asjakohane suutlikkus 
personali kvalifikatsiooni ja koolituse 
näol.

Muudatusettepanek 512

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 a 

Meetmed maapiirkonnas elavate naiste 
toetamiseks

1. Liikmesriigid võtavad vastu 
erimeetmeid, mis keskenduvad naiste 
suuremale kaasamisele maapiirkondade 
majandusse kehtivate õigusaktidega 
kooskõlas olevate sekkumise abil artikli 6 
lõikes 1 osutatud eesmärkide täitmiseks.
2. Liikmesriigid võivad oma ÜPP 
strateegiakavades anda toetust, et 
edendada naiste kaasamist muuhulgas 
teadmussiirdesse ja teabemeetmetesse, 
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nõustamisteenustesse, materiaalsesse 
varasse tehtavatesse investeeringutesse, 
põllumajandus- ja maaelualase 
ettevõtluse alustamisse ja arendamisse, 
digitehnoloogia kasutamisse ja 
koostöösse.

Muudatusettepanek 513

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 b
Arukate külade strateegia väljatöötamine

1. Selleks et edendada 
digiüleminekut ja innovatsiooni, 
hõlbustada ettevõtluse arendamist, 
sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet 
maapiirkondades, arendavad ja 
rakendavad liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavades arukate külade 
strateegiat, võttes arvesse artikli 64 
punktides a, b, d, e, g ja h sätestatud 
sekkumisliike ning elemente, mis tagavad 
artiklis 102 sätestatud kaasajastamise ja 
strateegiad.
2. Liikmesriigid peaksid lisaks 
eelmises punktis sätestatud 
sekkumisliikidele suhtuma eriti hoolikalt 
meetmetesse, mille puhul käsitletakse 
maapiirkonnas järgmisi küsimusi:
(a) maapiirkondade majanduse 
digiüleminek;
(b) täppispõllumajandus;
(c) digitaalsete platvormide 
arendamine;
(d) liikuvus maapiirkondades;
(e) sotsiaalne innovatsioon;
(f) arukate energiasüsteemide, 
nutivõrkude ja aruka energiasalvestuse 
seadmete väljatöötamine kohalikul 
tasandil ning energiaühistute arendamise 
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toetamine.
3. Liikmesriigid peaksid võtma 
eelkõige arvesse EAFRD ja teiste 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahelist 
kooskõlastamist, nagu on sätestatud 
artikli 98 punkti d alapunktis iii.
4. Liikmesriigid võivad lisada oma 
arukate külade strateegia kogukondade 
juhitud kohaliku arengu terviklikesse 
strateegiatesse, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/xxxx [uus ühissätete 
määrus] artikli 25 lõikes c.

Muudatusettepanek 514

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
pärast konsulteerimist artiklis 111 osutatud 
seirekomisjoniga. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
toetuse suunamine vastavalt sekkumise 
eesmärgile.

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
asjakohasel juhul piirkondlikud 
korraldusasutused või muu selleks 
määratud vahendusasutus määrab kindlaks 
valikukriteeriumid järgmiste 
sekkumisliikide puhul: investeeringud, 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, uued põllumajandustootjad, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
erimeetmed maapiirkondades elavate 
naiste, samuti digitehnoloogia kasutamise 
toetamiseks, pärast konsulteerimist 
artiklis 111 osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile.

Muudatusettepanek 515

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada valikukriteeriumeid selliste 
investeeringusekkumiste puhul, mis on 
selgelt suunatud keskkonnaeesmärkidele 
või mida rakendatakse koos 
ökosüsteemide taastamise tegevustega.

Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada valikukriteeriumeid selliste 
investeeringute puhul, mis on seotud 
katastroofijärgsete taastamistegevustega.

Muudatusettepanek 516

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis 
on saanud programmi „Horisont 2020“ 
või „Euroopa horisont“ kvaliteedimärgise 
või on valitud välja programmi „Life+“ 
raames, tingimusel et sellised tegevused 
on ÜPP strateegiakavaga kooskõlas.

välja jäetud

Muudatusettepanek 517

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on põllumajandustootjatega, 
keda on mõjutanud rasked 
ilmastikutingimused ja/või turukriis, 
võidakse käesoleva lõike punktis a 
sätestatud makseid tagada 
käibekapitaliga.

Muudatusettepanek 518

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui käesoleva artikli alusel 
rahalisi vahendeid ei kasutata või 
tagastatakse rahastamisvahendist, tuleks 
need säilitada kasutamiseks ÜPP 
strateegilise kava maaelu arengu osas.

Muudatusettepanek 519

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Muudatusettepanek 520

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
seoses täiendavate nõuetega lisaks 
käesolevas peatükis sätestatud nõuetele, 
mis hõlmavad tingimusi, mille alusel 
saada maaelu arengu toetust järgmistes 
sekkumisliikides:

Komisjonil on ka õigus võtta vastu 
õigusakte, mis on delegeeritud artikli 138 
kohaselt, millega täiendatakse IXb lisa 
minimaalsete ja maksimaalsete 
piirmäärade osas seoses käesolevas 
peatükis toodud toetustega.

(a) halduskohustused, millele on 
osutatud artiklis 65;
(b) investeeringud, millele on osutatud 
artiklis 68;
(c) koostöö, millele on osutatud 
artiklis 71.

Muudatusettepanek 521

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst rahastatavad kulud EAGFi ja EAFRD rahaeraldised

Muudatusettepanek 522

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAGFist rahastatakse 
sekkumisliike, mis on seotud:

1. EAGFi rahastamispakett 
perioodiks 2021–2027 on 2018. aasta 
hindades 286 143 miljonit eurot 
(jooksevhindades 322 511 miljonit eurot).
Selle rahastamispaketi raames ja määruse 
(EL) [HzR] II jaotise I peatüki sätetest 
olenemata rahastatakse EAGFist 
sekkumisliike, mis on seotud:

Muudatusettepanek 523

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EAFRDst rahastatakse 
sekkumisliike, millele on osutatud III 
jaotise IV peatükis.

2. Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi rahastamispakett 
perioodiks 2021–2027 on 2018. aasta 
hindades 96 712 miljonit eurot 
(jooksevhindades 109 000 miljonit eurot).
EAFRDst rahastatakse sekkumisliike, 
millele on osutatud III jaotise IV peatükis, 
artiklis 112 osutatud tehnilist abi 
liikmesriikide algatusel ning artikli 83 
lõikes 2 osutatud tehnilist abi komisjoni 
algatusel.

Muudatusettepanek 524

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulud on EAGFi ja EAFRD 
osaluste jaoks rahastamiskõlblikud alates 
selle aasta 1. jaanuarist, mis järgneb 
aastale, millal komisjon ÜPP 
strateegiakava heaks kiidab.

1. Kulud on EAGFi ja EAFRD 
osaluste jaoks rahastamiskõlblikud alates 
ajast, millal komisjon ÜPP strateegiakava 
heaks kiidab.

Muudatusettepanek 525

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulud, mis muutuvad rahastamiskõlblikuks 
ÜPP strateegiakava muudatuse tõttu, on 
EAFRD osaluse saamiseks 
rahastamiskõlblikud alates kuupäevast, 
millal muutmistaotlus komisjonile 
esitatakse.

Kulud, mis muutuvad rahastamiskõlblikuks 
ÜPP strateegiakava muudatuse tõttu, on 
EAFRD ja EAGFi osaluse saamiseks 
rahastamiskõlblikud alates kuupäevast, 
millal muutmistaotlus komisjonile 
esitatakse.

Muudatusettepanek 526

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 73 lõikest 5 ja esimesest 
lõigust võib selliste erakorraliste meetmete 
puhul, mis on tingitud loodusõnnetustest, 
katastroofidest või ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest või liikmesriigi või 
piirkonna sotsiaalmajanduslike tingimuste 
olulisest ja järsust muutumisest, näha ÜPP 
strateegiakavaga ette, et EAFRDst 
rahastatavate, strateegiakava muutmisega 
seotud kulude rahastamiskõlblikkus võib 
alata alates kuupäevast, mil sündmus 
toimus.

Erandina artikli 73 lõikest 5 ja esimesest 
lõigust võib selliste erakorraliste meetmete 
puhul, mis on tingitud loodusõnnetustest, 
katastroofidest, sealhulgas tulekahjud, 
põud ja üleujutused, või ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, epideemiatest või 
liikmesriigi või piirkonna 
sotsiaalmajanduslike tingimuste olulisest ja 
järsust muutumisest, näha ÜPP 
strateegiakavaga ette, et EAFRDst 
rahastatavate, strateegiakava muutmisega 
seotud kulude rahastamiskõlblikkus võib 
alata alates kuupäevast, mil sündmus 
toimus.
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Muudatusettepanek 527

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kulud on EAFRD toetuse 
saamiseks rahastamiskõlblikud, kui need 
on kandnud toetusesaaja ja need on 
makstud 31. detsembriks [2029]. Lisaks on 
kulud EAFRD toetuse saamiseks 
rahastamiskõlblikud ainult juhul, kui 
makseasutus maksab asjaomase toetuse 
tegelikult 31. detsembriks [2029].

3. Kulud on EAFRD osaluse 
saamiseks rahastamiskõlblikud, kui need 
on kandnud toetusesaaja ja need on 
makstud 31. detsembriks [2030]. Lisaks on 
kulud EAFRD osaluse saamiseks 
rahastamiskõlblikud ainult juhul, kui 
makseasutus maksab asjaomase toetuse 
tegelikult 31. detsembriks [2030].

Muudatusettepanek 528

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Saksamaale eraldatav liidu rahaline 
toetus sekkumisliikidele humalasektoris on 
2 188 000 eurot aastas.

3. Saksamaale eraldatav liidu rahaline 
toetus sekkumisliikidele humalasektoris on 
X eurot aastas.

Muudatusettepanek 529

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kreekale 10 666 000 eurot aastas; (a) Kreekale X eurot aastas;

Muudatusettepanek 530

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Prantsusmaale 554 000 eurot aastas 
ja

(b) Prantsusmaale X eurot aastas ja
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Muudatusettepanek 531

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Itaaliale 34 590 000 eurot aastas. (c) Itaaliale X eurot aastas.

Muudatusettepanek 532

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
6 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

7. Kaks aastat pärast 
strateegiakavade kohaldamise 
alguskuupäeva võivad liikmesriigid 
vaadata lõikes 6 nimetatud otsused läbi 
osana oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Muudatusettepanek 533

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades 78 811 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades 109 000 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

__________________ __________________
38 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM(2018) 322 final.

38 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM(2018) 322 final.
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Muudatusettepanek 534

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse kõikidele sekkumistele 
kohaldatav ühtne EAFRD osaluse määr.

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse sekkumistele kohaldatav 
ühtne EAFRD osaluse määr piirkondades, 
mis vastavad ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 2. tasandile 
(edaspidi „NUTS 2. tasand“), mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003.

Muudatusettepanek 535

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EAFRD vahendid eraldatakse 
järgmisele kolmele NUTS 2. tasandi 
piirkonna kategooriale:
(a) vähem arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on väiksem kui 75 % 
EL 27 keskmisest SKPst (edaspidi „vähem 
arenenud piirkonnad“);
(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–100 % 
EL 27 keskmisest SKPst (edaspidi 
„üleminekupiirkonnad“);
(c) enam arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on suurem kui 100 % 
EL 27 keskmisest SKPst (edaspidi „enam 
arenenud piirkonnad“).
Piirkondade klassifitseerimine ühte 
kolmest piirkonnakategooriast 
määratakse kindlaks selle alusel, kuidas 
iga piirkonna ostujõu standardites 
väljendatud ja liidu arvandmete alusel 
ajavahemikuks 2014–2016 arvutatud SKP 
elaniku kohta on seotud EL 27 sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.
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Muudatusettepanek 536

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

(a) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

Muudatusettepanek 537

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

(b) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

Muudatusettepanek 538

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 65 % üleminekupiirkondade jaoks;

Muudatusettepanek 539

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 65 % rahastamiskõlblikest kuludest 
artikli 66 kohaste maksete puhul;

(c) 75 % rahastamiskõlblikest kuludest 
artikli 66 kohaste maksete puhul;
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Muudatusettepanek 540

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 43 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

(d) 53 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

Muudatusettepanek 541

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule;

(a) 90 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, mis on 
seotud metsastamise ning keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, millele on 
osutatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja 
f, artikli 69 lõike 2 punktis a osutatud 
tegevuste, käesoleva määruse artikli 71 
kohaste Euroopa innovatsioonipartnerluse 
toetamise ning programmi „LEADER“ 
puhul, millele on määruse (EL) [CPR] 
artiklis 25 osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule, artiklis 72 osutatud 
tegevuste, rahastamisvahenditest 
toetatavate tegevuste, artiklis 72 a (uus) 
osutatud meetmete ning väherahvastatud 
piirkondade puhul.

Muudatusettepanek 542

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % selliste tegevuste puhul, 
mida rahastatakse vahenditest, mis 
paigutatakse ümber EAFRDsse kooskõlas 

(b) 100 % selliste tegevuste puhul, 
mida rahastatakse vahenditest, mis 
paigutatakse ümber EAFRDsse kooskõlas 
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käesoleva määruse artiklitega 15 ja 90. käesoleva määruse artikliga 90, kui nende 
tegevustega täidetakse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke.

Muudatusettepanek 543

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, välja arvatud 
artikli 66 kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e, f ja i.
Esimeses lõigus osutatud EAFRD 
koguosaluse arvutamisel võib arvesse 
võtta kõige rohkem 40 % vastavalt 
artiklile 66 antavatest toetustest.

Muudatusettepanek 544

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 30 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
artiklite 68, 70, 71 ja 72 kohasteks 
sekkumisteks, millega saavutada aruka, 
paindliku ja mitmekesise põllumajanduse 
arendamiseks ette nähtud erieesmärke, 
nagu on määratletud käesoleva määruse 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c.

Muudatusettepanek 545

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja 
soodustada ettevõtluse arendamist“, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis g. 
Lähtudes olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsist 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) ning 
käsitlemist vajavate vajaduste 
kindlakstegemisest, kasutatakse summat 
järgmisteks sekkumisliikideks:

4. Liikmesriigid eraldavad vähemalt 
X lisas kehtestatud summad täiendavaks 
sissetulekutoetuseks noortele 
põllumajandustootjatele, nagu on ette 
nähtud artiklis 27.

(a) noorte põllumajandustootjate 
täiendav sissetulekutoetus, mis on 
kehtestatud artiklis 27;
(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artiklis 69.

Muudatusettepanek 546

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmeriigid eraldavad vähemalt 
60 % VII lisas ette nähtud summadest 
jätkusuutlikkuse tagamiseks antavaks 
põhiliseks sissetulekutoetuseks ja 
ümberjaotatavaks toetuseks, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki 2. jao 2. ja 
3. alajaos.

Muudatusettepanek 547

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid eraldavad vähemalt 
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5 % VII lisas sätestatud summadest 
artiklis 26 osutatud ümberjaotatavaks 
toetuseks.

Muudatusettepanek 548

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Liikmesriigid eraldavad vähemalt 
20 % VII lisas ette nähtud summadest 
artiklis 28 osutatud sekkumisteks.

Muudatusettepanek 549

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest. 
Liikmesriigid võivad osa sellest üle kanda 
artikli 82 lõikes 6 sätestatud 
maksimumeraldise suurendamiseks, kui 
eraldis on ebapiisav III jaotise III peatüki 
7. jaos käsitletud sekkumiste 
rahastamiseks.

Muudatusettepanek 550

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 

6. Ilma et see piiraks määruse 
(EL) [HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
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II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 6.

II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 5.

Muudatusettepanek 551

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada põllumajandustootjate 
kogukondade kaasamise korral [LIFE 
määruse] raames kindlaks määratud 
strateegilisi loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega], 
pöörates eelkõige tähelepanu noortele 
põllumajandustootjatele ja maapiirkonnas 
elavatele naistele.

Muudatusettepanek 552

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus, välja arvatud punktis d 
osutatud kulud;

Muudatusettepanek 553

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 87 a
Konkurentsivõimet suurendavate kulude 

kontrollimine
1. Liikmesriikide esitatud teabe 
põhjal hindab komisjon poliitika panust 
konkurentsivõimet suurendavate 
eesmärkide saavutamisse, kasutades 
lihtsat ja ühtset metoodikat.
2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
konkurentsivõime suurendamisega seotud 
eesmärkide, mis on seotud artiklis 5 
osutatud valkondadevahelise eesmärgi ja 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud majanduslike eesmärkidega, 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Need kaalud põhinevad 
kõnealuseid eesmärke mõõtvate näitajate 
kogumil ja komisjon töötab need välja 
artikli 138 kohase delegeeritud 
õigusaktiga.

Muudatusettepanek 554

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varieeruvusprotsent on protsent, mille 
ulatuses võib tegeliku keskmise või ühtse 
ühikuväärtuse summa ületada kavandatud 
keskmist või ühesugust ühikuväärtust, 
millele on osutatud ÜPP strateegiakavas.

Varieeruvusprotsent on protsent, mille 
ulatuses võib tegeliku keskmise või ühtse 
soovitusliku ühikuväärtuse summa ületada 
kavandatud keskmist või ühesugust 
soovituslikku ühikuväärtust, millele on 
osutatud ÜPP strateegiakavas.

Muudatusettepanek 555

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte ühegi otsetoetuste vormis sekkumise 
puhul ei tohi tegeliku keskmise või ühtse 
ühikuväärtuse summa olla kunagi väiksem 
kui kavandatud ühikusumma, välja arvatud 
juhul, kui realiseeritud väljund ületab ÜPP 
strateegiakavas kindlaks määratud 
kavandatud väljundit.

Mitte ühegi otsetoetuste vormis sekkumise 
puhul ei tohi tegeliku keskmise või ühtse 
soovitusliku ühikuväärtuse summa olla 
kunagi väiksem kui kavandatud soovituslik 
ühikusumma, välja arvatud juhul, kui 
realiseeritud väljund ületab ÜPP 
strateegiakavas kindlaks määratud 
kavandatud väljundit.

Muudatusettepanek 556

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sekkumise raames on kindlaks 
määratud erinevad summad ühiku kohta, 
kohaldatakse käesolevat lõiku vastava 
sekkumise iga ühtse või keskmise 
ühikusumma suhtes.

Kui sekkumise raames on kindlaks 
määratud erinevad soovituslikud summad 
ühiku kohta, kohaldatakse käesolevat lõiku 
vastava sekkumise iga ühtse või keskmise 
soovitusliku ühikusumma suhtes.

Muudatusettepanek 557

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad summasid 
sekkumisliikide piires ümber jaotada.

Muudatusettepanek 558

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
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kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027 
või või

kalendriaastateks 2022–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2023–2027, 
kui liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist põllumajanduse 
keskkonnasekkumiste jaoks 
põllumajandustootjate hüvanguks;

Muudatusettepanek 559

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

(b) kuni 5 % eelarveaastateks 2023–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2022–2026, kui vastav suurenemine 
eraldatakse artiklis 28 osutatud 
tegevusteks.

Muudatusettepanek 560

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi otsetoetusteeraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
suurendada:

Erandina esimese lõigu punktist b võivad 
Horvaatia, Poola, Ungari ja Slovakkia 
ümber paigutada kuni 15 % EAFRD 
eraldisi IV lisas sätestatud otsetoetustesse, 
kui seda 5 % kasutatakse artiklis 28 
osutatud tegevusteks.

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;
(b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.
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Muudatusettepanek 561

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2024. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Muudatusettepanek 562

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Iga liikmesriik ja asjakohastel puhkudel 
koostöös piirkondadega koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 563

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik ja 
asjakohastel puhkudel koostöös 
piirkondadega oma ÜPP strateegiakavas 
artiklis 97 osutatud sekkumisstrateegia, 
milles määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
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alusel.

Muudatusettepanek 564

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2022 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Muudatusettepanek 565

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakavade heakskiitmine ja 
rakendamine liikmesriikides ei põhjusta 
toetusesaajate jaoks viivitusi abi 
taotlemise perioodil ega õigeaegsel 
väljamaksmisel toetusesaajatele.

Muudatusettepanek 566

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

Suuremad ambitsioonid põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide 
puhul

Muudatusettepanek 567

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
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anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine eraldatud eelarveosa 
konkreetsete põllumajanduskeskkonna ja 
kliimaalaste eesmärkide, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
saavutamisse võrrelduna üldise 
eelarveosaga, mis eraldati määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese 
lõigu punktis b sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks EAGFi ja EAFRD osaluste 
abil ajavahemikul 2014–2020.

Muudatusettepanek 568

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik selgitab olemasoleva 
teabe põhjal oma ÜPP strateegiakavas, 
kuidas ta suurema üldise panuse abil lõikes 
1 sätestatud eesmärke saavutada kavatseb. 
Kõnealune selgitus peab põhineb sellistel 
asjakohastel elementidel, mis on osutatud 
artikli 95 lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 
lõike 2 punktis b.

2. Iga liikmesriik selgitab olemasoleva 
teabe põhjal oma ÜPP strateegiakavas, 
kuidas ta suurema üldise panuse abil lõikes 
1 sätestatud eesmärke saavutada kavatseb. 
Kõnealune selgitus peab põhinema sellistel 
asjakohastel elementidel, mis on osutatud 
artikli 95 lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 
lõike 2 punktides a ja b.

Muudatusettepanek 569

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab ja asjakohastel 
puhkudel koostöös piirkondadega kogu 
oma territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Muudatusettepanek 570

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad 
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud ja/või rakendatud 
piirkondlikul tasandil piirkondlike 
sekkumisprogrammide abil, peavad 
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

Muudatusettepanek 571

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädev 
asutus on tõhusalt kaasatud kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädev 
avaliku sektori asutus on täielikult 
kaasatud kava keskkonna- ja 
kliimaaspektide ettevalmistamisse.

Muudatusettepanek 572

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab sisse partnerlussuhte 
pädevate piirkondlike ja kohalike 
asutustega. Partnerlus hõlmab vähemalt 
järgmisi partnereid:

Iga liikmesriik seab sisse partnerlussuhted 
pädevate piirkondlike ja kohalike 
asutustega, samuti muude partneritega. 
Partnerlus hõlmab vähemalt järgmisi 
partnereid:

Muudatusettepanek 573

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; (b) majandus- ja sotsiaalpartnerid, 
eelkõige põllumajandussektori esindajad, 
ja sealhulgas kohalikud tegevusrühmad 
programmide „LEADER“ kontekstis;

Muudatusettepanek 574

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid, mis on seotud kõikide 
artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
eesmärkidega, ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

Muudatusettepanek 575

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid täielikult ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Muudatusettepanek 576

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ja koostööd 

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, koostööd 
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liikmesriikidega. liikmesriikidega ning siseturu 
nõuetekohast toimimist.

Muudatusettepanek 577

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakt, et kehtestada käitumisjuhend 
liikmesriikide toetamiseks lõikes 3 
osutatud partnerluse korraldamisel. 
Käitumisjuhendis sätestatakse raamistik, 
mille piires peavad liikmesriigid püüdma 
rakendada partnerluspõhimõtet vastavalt 
oma siseriiklikule õigusele ja 
piirkondlikule pädevusele.

Muudatusettepanek 578

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sihtväärtus ja rahastamiskavad; (e) sihtväärtus ja rahastamiskavad, 
sealhulgas asjakohasel juhul piirkondliku 
sekkumise programmides;

Muudatusettepanek 579

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta;

(c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta, artikli 94 lõikes 3 osutatud 
pädevate piirkondlike ja kohalike asutuste 
ning partnerite esitatud märkuste 
kokkuvõte;
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Muudatusettepanek 580

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) IV lisa puuvilla eritoetuse kohta; (d) IV lisa puuvilla eritoetuse kohta, 
kui see on asjakohane;

Muudatusettepanek 581

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) V lisa ÜPP strateegiakava 
kohaldamisala raames ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise kohta.

(e) V lisa strateegiakava riigiabi 
kohta, mis ei ole vabastatud ELi toimimise 
lepingu artiklite 107, 108 ja 109 täitmisest 
vastavalt artikli 131 lõikele 4, ning ÜPP 
strateegiakava kohaldamisala raames 
kõikideks arengusekkumisteks ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise kohta.

Muudatusettepanek 582

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) VI lisa kliima-, keskkonna- ja 
loomade heaolu kavade kohta vastavalt 
artiklis 28 osutatule;

Muudatusettepanek 583

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) VII lisa piirkondliku sekkumise 
programmide kohta ning
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Muudatusettepanek 584

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) VIII lisa strateegiakavade 
elementide kohta, mis aitavad suurendada 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 585

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga artiklis 6 sätestatud konkreetse 
eesmärgi vajaduste kindlaksmääramine 
SWOT-analüüsi põhjal saadud tõendite 
põhjal. Vaja on kirjeldada kõiki vajadusi, 
olenemata sellest, kas neid käsitletakse 
ÜPP strateegiakavas või mitte;

(b) iga artiklis 6 sätestatud konkreetse 
eesmärgi, sealhulgas loomade heaolu 
vajaduste kindlaksmääramine SWOT-
analüüsi põhjal saadud tõendite põhjal. 
Vaja on kirjeldada kõiki vajadusi, 
olenemata sellest, kas neid käsitletakse 
ÜPP strateegiakavas või mitte;

Muudatusettepanek 586

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(d) vajaduse korral selliste eraldatud 
või haavatavate geograafiliste piirkondade 
nagu äärepoolseimad piirkonnad, 
mägipiirkonnad ja saarepiirkonnad, 
konkreetsete vajaduste analüüs;

Muudatusettepanek 587

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) prioriteetide seadmine ja 
järjestamine, sealhulgas tehtud valikute 
mõistlik põhjendamine ja vajaduse korral 
põhjendus, miks teatavaid 
kindlaksmääratud vajadusi ei ole ÜPP 
strateegiakavas käsitletud või on käsitletud 
osaliselt.

(e) prioriteetide seadmine ja 
järjestamine vastavalt tehtud valikutele ja 
vajaduse korral põhjendus, miks teatavaid 
kindlaksmääratud vajadusi ei ole ÜPP 
strateegiakavas käsitletud või on käsitletud 
osaliselt;

Muudatusettepanek 588

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkuvõte valdkondadest, mille 
kohta puudub põhiteave või on see 
ebapiisav, et anda täielik kirjeldus 
hetkeolukorrast seoses artiklis 6 
sätestatud konkreetsete eesmärkide ja 
nende jälgimisega.

Muudatusettepanek 589

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid ning 
asjakohasel juhul kasutama sooliselt 
eristatud andmeid.

Muudatusettepanek 590

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ÜPP strateegiakava sotsiaal-
majandusliku ülesehituse selgitus, milles 
kirjeldatakse artikli 6 lõike 1 punktides a, 
b, c, g, h ja i määratletud 
põllumajandusliku majandusarengu ja 
maapiirkondadega seotud konkreetsete 
eesmärkide saavutamiseks ette nähtud 
erinevate sekkumiste vastastikust 
täiendavust ja põhitingimusi;

Muudatusettepanek 591

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asjakohasel juhul ülevaade sellest, 
kuidas ÜPP strateegiakavas tegeletakse 
suure loodusväärtusega 
põllumajandussüsteemide vajadustega, 
sealhulgas nende sotsiaal-majandusliku 
elujõulisusega seotud aspektidega;

Muudatusettepanek 592

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 

(c) seoses eesmärgiga „olla atraktiivne 
noorte põllumajandustootjate jaoks ja 
soodustada nende ettevõtluse arendamist“ 
vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile g, 
esitatakse ülevaade ÜPP strateegiakava 
vastavatest sekkumistest ning 
eritingimustest, nagu näiteks artikli 22 
lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
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selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

Muudatusettepanek 593

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta ja 
fondi kohta.

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta ja 
fondi kohta, ning

Muudatusettepanek 594

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) selgitus, kuidas ÜPP 
strateegiakava peaks aitama saavutada 
loomade tervise ja heaolu parandamise ja 
antimikroobikumiresistentsuse 
vähendamise eesmärki. Eelkõige 
käsitlevad liikmesriigid artiklites 28 ja 65 
osutatud sekkumisliike.

Muudatusettepanek 595

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised elemendid mitme sekkumise puhul Ühised elemendid strateegiakavade mitme 
sekkumise puhul
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Muudatusettepanek 596

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kirjeldus, kuidas kasutatakse 
tehnilist abi, millele on osutatud artikli 83 
lõikes 2, artikli 86 lõikes 3 ja artiklis 112, 
ning ÜPP võrgustikke, millele on osutatud 
artiklis 113;

(c) kirjeldus, kuidas kasutatakse 
tehnilist abi, millele on osutatud artikli 83 
lõikes 2, artikli 86 lõikes 3 ja artiklis 112, 
ning ÜPP võrgustikke, millele on osutatud 
artiklis 113, ning

Muudatusettepanek 597

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomase sekkumise eriprojekt või 
-nõuded, millega tagatakse tegelik panus 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi 
(-eesmärkide) saavutamiseks. Keskkonna- 
ja kliimameetmete puhul peab seos 
tingimuslikkuse nõuetega näitama, et 
tegevused ei kattu;

(c) asjaomase sekkumise eriprojekt või 
-nõuded, millega tagatakse tegelik panus 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud asjaomase 
erieesmärgi (-eesmärkide) saavutamiseks. 
Keskkonna- ja kliimameetmete puhul peab 
seos tingimuslikkuse nõuetega näitama, et 
tegevused ei kattu;

Muudatusettepanek 598

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetuskõlblikkuse tingimused, (d) toetuskõlblikkuse tingimused 
kooskõlas käesoleva määrusega;

Muudatusettepanek 599

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) sellest tulenevad iga-aastased 
rahalised eraldised sekkumiseks, nagu on 
osutatud artiklis 88. Kui see on asjakohane, 
tuleb esitada toetusteks kavandatud 
summade jaotus ja rahastamisvahenditeks 
kavandatavad summad;

(h) sellest tulenevad iga-aastased 
rahalised eraldised sekkumiseks, nagu on 
osutatud artiklis 88. Kui see on asjakohane, 
tuleb esitada toetusteks kavandatud 
summade jaotus ja rahastamisvahenditeks 
kavandatavad summad, ning

Muudatusettepanek 600

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) märge selle kohta, kas sekkumine 
jääb väljapoole ELi toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisala ja kuulub riigiabi 
hindamise alla.

(i) märge selle kohta, kas sekkumine 
jääb väljapoole ELi toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisala ja kuulub riigiabi 
hindamise alla vastavalt teabele, mille 
komisjon on riigiabi suunistes andnud.

Muudatusettepanek 601

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste või asjakohasel juhul 
mitmeaastaste vahe-eesmärkide jaotuse, 
jaotatuna vajaduse korral osaliselt 
piirkondade kaupa.

Muudatusettepanek 602

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) III jaotise III peatüki VII jaos 
osutatud sektoripõhiste sekkumisliikide 
alla kuuluvate eraldiste jaotus sekkumiste 
kaupa, näidates ära kavandatud väljundid 
ja keskmise ühikusumma; 

(e) III jaotise III peatükis osutatud 
sektoripõhiste sekkumisliikide alla 
kuuluvate eraldiste jaotus sekkumiste 
kaupa, näidates ära kavandatud väljundid 
ja keskmise ühikusumma;

Muudatusettepanek 603

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) liikmesriikide maaelu arengu 
eraldiste jaotus pärast ümberpaigutamist 
otsetoetustesse ja otsetoetustest, nagu on 
osutatud punktis b, sekkumisliigi ja 
sekkumise kaupa, sealhulgas ajavahemiku 
kogusumma, näidates ära ka kohaldatava 
EAFRD toetuse määra, jaotatuna vajaduse 
korral sekkumise ja piirkonna kaupa. Kui 
vahendid paigutatakse otsetoetuste alt 
ümber, tuleb täpsustada, millist sekkumist 
(milliseid sekkumisi) või selle osa 
ümberpaigutatavast vahendist rahastatakse. 
Käesolevas tabelis täpsustatakse ka 
kavandatavad väljundid sekkumise kohta 
ning keskmised või ühtsed ühikumäärad, 
samuti vajaduse korral rahastamisvahendite 
jaoks kavandatud toetuste ja summade 
jaotus. Täpsustada tuleb ka tehnilise abi 
summad;

(f) liikmesriikide maaelu arengu 
eraldiste jaotus pärast ümberpaigutamist 
otsetoetustesse ja otsetoetustest, nagu on 
osutatud punktis b, sekkumisliigi ja 
sekkumise kaupa, sealhulgas ajavahemiku 
kogusumma, näidates ära ka kohaldatava 
EAFRD osaluse määra, jaotatuna vajaduse 
korral sekkumise ja piirkonna kaupa. Kui 
vahendid paigutatakse otsetoetuste alt 
ümber, tuleb täpsustada, millist sekkumist 
(milliseid sekkumisi) või selle osa 
ümberpaigutatavast vahendist rahastatakse. 
Käesolevas tabelis täpsustatakse ka 
kavandatavad väljundid sekkumise kohta 
ning keskmised või ühtsed ühikusummad, 
samuti vajaduse korral rahastamisvahendite 
jaoks kavandatud toetuste ja summade 
jaotus. Täpsustada tuleb ka tehnilise abi 
summad; ning

Muudatusettepanek 604

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse aasta kaupa.

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse vajaduse korral aasta kaupa ja 
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võivad asjakohasel juhul sisaldada 
piirkondlikke tabeleid.

Muudatusettepanek 605

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 a
Piirkondliku sekkumise programmid

Iga maaelu arengu piirkondliku 
sekkumise programm sisaldab vähemalt 
järgmisi jagusid:
(a) SWOT-analüüsi kokkuvõte; 
(b) vajaduste hinnangu kokkuvõte; 
(c) sekkumisstrateegia; 
(d) kooskõlas artiklis 99 sätestatud 
riikliku strateegiakavaga piirkondlikul 
tasandil juhitavate ja rakendatavate 
sekkumiste toimimisalane kirjeldus. 
Konkreetsemalt sisaldab iga käesoleva 
artikli punkti c kohases strateegias 
nimetatud sekkumine järgmisi elemente:
i) sekkumise kirjeldus;
ii) toetuskõlblikkuse tingimused; 
iii) toetuse määr;
iv) toetuse ühikusumma arvutamine;
v) rahastamiskava;
vi) tulemusnäitajad;
vii) sihtväärtused;
viii) selgitus sihtväärtuste saavutamise 
kohta;
(e) mitmeaastane rahastamiskava 
ning
(f) juhtimis- ja 
koordineerimissüsteemi kirjeldus.
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Muudatusettepanek 606

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse uute probleemide 
lahendamiseks põllumajandussektori ja 
ÜPP kaasajastamist, sealhulgas üleminek 
jätkusuutlikumatele mudelitele, ning mis 
peavad sisaldama eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek 607

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste 
edendamise ja jagamisega, innovatsiooni ja 
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, millele on 
osutatud artikli 5 teises lõigus, eelkõige 
järgmise kaudu:

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud 
põllumajanduses ja maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamisega, 
innovatsiooni ja digiüleminekuga ning 
nende kasutuselevõtu ergutamise ja 
edendamisega, millele on osutatud artikli 5 
teises lõigus, eelkõige järgmise kaudu:

Muudatusettepanek 608

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia 
digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks 
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 
tõhususe parandamise nimel.

(b) kirjeldus, millist strateegiat 
kasutatakse digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ja 
arukates külades ning kõnealuste 
tehnoloogiate kasutamistingimuste puhul 
(tingimused hõlmavad 
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põllumajandustootjate teavitamist nende 
õigustest seoses isikuandmete kaitse ja 
kasutamisega) ÜPP strateegiakava 
sekkumiste tulemuslikkuse ja tõhususe 
parandamise nimel.

Muudatusettepanek 609

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kui see on asjakohane, siis 
territoriaalsete aspektide analüüs, tuues 
esile eelkõige sihipäraste sekkumistega 
hõlmatud piirkonnad;

(e) kui see on asjakohane, siis 
territoriaalsete aspektide analüüs, tuues 
esile eelkõige sihipäraste sekkumistega 
hõlmatud piirkonnad, sealhulgas suure 
loodusväärtusega põllumajandusalad;

Muudatusettepanek 610

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis g sätestatud 
erieesmärgi „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“ puhul 
sisaldab SWOT-analüüs lühikest analüüsi 
maale juurdepääsu, maa liikuvuse ja maa 
ümberkorraldamise, rahastamise ja krediidi 
kättesaadavuse ning teadmistele ja 
nõuannetele juurdepääsu kohta.

Artikli 6 lõike 1 punktis g sätestatud 
erieesmärgi „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“ puhul 
sisaldab SWOT-analüüs lühikest analüüsi 
maale juurdepääsu, maaomandi liikuvuse 
ja maa ümberkorraldamise, rahastamise ja 
krediidi kättesaadavuse ning teadmistele ja 
nõuannetele juurdepääsu ja riskiga 
toimetuleku suutlikkuse kohta.

Muudatusettepanek 611

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavaga ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise lühike 
kirjeldus, sealhulgas summad meetmete 

(a) ÜPP strateegiakavaga ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise lühike 
kirjeldus, sealhulgas summad sekkumiste 
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kaupa ja märge vastavuse kohta käesoleva 
määruse nõuetele;

kaupa ja märge vastavuse kohta käesoleva 
määruse nõuetele;

Muudatusettepanek 612

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. ÜPP strateegiakava VI lisa 
sisaldab kliima-, keskkonna- ja loomade 
heaolu kava kirjeldust vastavalt artiklis 28 
osutatule.

Muudatusettepanek 613

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. ÜPP strateegiakava VII lisa 
sisaldab piirkondliku sekkumise 
programmide kirjeldust.

Muudatusettepanek 614

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. ÜPP strateegiakava VIII lisa 
sisaldab strateegiakavade nende 
elementide kirjeldust, mis aitavad 
suurendada konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 615

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud
Delegeeritud volitused ÜPP 
strateegiakava sisu suhtes

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

Muudatusettepanek 616

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendamisvolitused ÜPP strateegiakava 
sisu suhtes

Rakendamisvolitused ÜPP strateegiakava 
vormi suhtes

Muudatusettepanek 617

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega nähakse ette eeskirjad, kuidas 
esitada ÜPP strateegiakava elemente, mida 
on kirjeldatud artiklites 96–103. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega sätestatakse standardvorm ja 
eeskirjad, kuidas esitada ÜPP 
strateegiakava elemente, mida on 
kirjeldatud artiklites 96–103. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 618

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
1. jaanuaril N+1 aastal pärast ... 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 

Muudatusettepanek 619

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja konkurentsi 
moonutamisele, toetusesaajate ja 
haldusasutuste halduskoormuse tasemele. 
Hindamisel käsitletakse eelkõige ÜPP 
strateegiakava strateegia nõuetekohasust, 
sealhulgas kasutatud teabe kvaliteeti, 
vastavaid erieesmärke, sihtväärtusi, 
sekkumisi ja eelarveliste vahendite 
eraldamist ÜPP strateegiakava eesmärkide 
saavutamiseks, võttes aluseks SWOT-
analüüsi ja eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Muudatusettepanek 620

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 

välja jäetud
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strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

Muudatusettepanek 621

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule riiklike ÜPP 
strateegiakavade kohta kokkuvõtliku 
aruande kuue kuu jooksul pärast nende 
heakskiitmist koos selgesti kirjeldatud 
hinnangutega, et anda teavet otsuste 
kohta, mida liikmesriigid on teinud oma 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 622

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon tõlgib ÜPP 
strateegiakavad inglise keelde ja avaldab 
need viisil, millega tagatakse 
avalikustamine ja läbipaistvus liidu 
tasandil.

Muudatusettepanek 623

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmine ja nende rakendamine 
liikmesriikides ei põhjusta toetusesaajate 
jaoks viivitusi toetuse taotlemise perioodil 
ega toetuse õigeaegsel väljamaksmisel, 
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eelkõige rakendamise esimesel aastal.

Muudatusettepanek 624

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava, sealhulgas vajaduse korral 
piirkondliku sekkumise programmide 
muutmiseks.

Muudatusettepanek 625

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlused peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja eelkõige kajastama kava 
muudatuste oodatavat mõju artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Neile lisatakse vastavalt 
vajadusele muudetud kava koos 
ajakohastatud lisadega.

2. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlused peavad sisaldama selgitust kava 
muudatuste oodatava mõju kohta artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Neile lisatakse vastavalt 
vajadusele muudetud kava koos 
ajakohastatud lisadega.

Muudatusettepanek 626

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult üks kord 
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult üks kord 
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mis on sätestatud käesolevas 
määruses ja mille komisjon määrab 
kindlaks artikli 109 kohaselt.
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Muudatusettepanek 627

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. ÜPP strateegiakava iga muudatuse 
peab komisjon oma rakendusotsusega 
heaks kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

8. ÜPP strateegiakava iga muudatuse 
peab komisjon oma rakendusotsusega 
heaks kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata. Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu teavitatakse 
nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 628

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Ilma et see piiraks artikli 80 
kohaldamist, on ÜPP strateegiakavadel 
õiguslik mõju vaid pärast seda, kui 
komisjon on nad heaks kiitnud.

9. Ilma et see piiraks artikli 80 
kohaldamist, on ÜPP strateegiakavadel 
õiguslik mõju vaid pärast seda, kui 
komisjon on nad heaks kiitnud ja need 
avaldatakse.

Muudatusettepanek 629

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune tähtaeg ei tohi sisaldada 
ajavahemikku, mis algab kuupäevaga, 
mis järgneb kuupäevale, mil komisjon 
saadab liikmesriigile oma tähelepanekud 
või muudetud dokumentide taotluse ja 
lõpeb kuupäevaga, mil liikmesriik 
komisjonile vastab.

välja jäetud

Muudatusettepanek 630

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ÜPP strateegiakavade esitamise 
sagedus programmitöö perioodil, 
sealhulgas selliste erandjuhtude 
kindlaksmääramine, mille puhul artikli 107 
lõikes 7 osutatud muudatuste 
maksimumarvu arvesse ei võeta.

(c) ÜPP strateegiakavade muudatuste 
esitamise sagedus ÜPP strateegiakavade 
rakendamise programmitöö perioodil, 
sealhulgas selliste erandjuhtude 
kindlaksmääramine, mille puhul artikli 107 
lõikes 7 osutatud muudatuste 
maksimumarvu arvesse ei võeta.

Muudatusettepanek 631

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 esimese 
lõigu kohaldamist, võivad liikmesriigid 
luua ka piirkondlikud ametiasutused 
riiklike strateegiakavade raames EAFRD-
st rahastatud sekkumiste elluviimiseks ja 
juhtimiseks, kui kõnealused sekkumised 
on piirkondliku ulatusega. Sellisel juhul 
määrab riiklik korraldusasutus EAFRD 
riikliku koordineerimisasutuse, kes tagab 
liidu eeskirjade ühetaolise kohaldamise, 
tagades sidususe strateegiakava riiklikul 
tasandil sätestatud elementidega vastavalt 
artikli 93 teisele lõigule.

Muudatusettepanek 632

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) iga-aastase tulemusaruande 
koostamise ja selles sisalduvad seire 
koondtabelid ning esitab selle pärast 
seirekomisjoni poolset heakskiitu 
komisjonile;

(g) koostatakse seire tulemusaruanne 
ja selles sisalduvad seire koondtabelid ning 
see esitatakse pärast seirekomisjoni poolset 
heakskiitu komisjonile;
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Muudatusettepanek 633

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) võetakse asjakohased järelmeetmed 
nende tähelepanekute alusel, mida 
komisjon on iga-aastase tulemusaruande 
alusel teinud; 

(h) võetakse asjakohased järelmeetmed 
nende tähelepanekute alusel, mida 
komisjon on tulemusaruande alusel teinud;

Muudatusettepanek 634

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu käesolevat määrust 
täiendavaid delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust 
üksikasjalike eeskirjadega teabe 
kohaldamise, avalikustamise ja nähtavuse 
nõuetega, mis on osutatud lõike 2 
punktides j ja k.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu käesolevat määrust 
täiendavaid delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust 
üksikasjalike eeskirjadega lõike 2 
punktides j ja k osutatud teavitamis-, 
avalikustamis- ja nähtavusnõuete 
kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 635

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 636

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 a
Vahendusasutus

Ilma et see piiraks liikmesriikide haldus- 
ja kohtuliku kontrolli eeskirjade 
kohaldamist, määravad liikmesriigid oma 
tegevuses sõltumatu vahendusasutuse, 
kelle ülesanne on pädevate asutuste 
tehtud otsused uuesti läbi vaadata. 
Toetusesaajate taotlusel püüavad need 
asutused saavutada asjaomaste poolte 
vahel kokkulepitud lahendused. Nad 
pakuvad nõutavat oskusteavet ning neis 
peavad olema esindatud ametiasutused ja 
sidusrühmad.

Muudatusettepanek 637

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist.

Liikmesriigid asutavad riikliku komisjoni, 
mis teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“), ja asjakohasel juhul 
piirkondlikud seirekomisjonid.

Muudatusettepanek 638

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga seirekomisjon võtab vastu oma 
kodukorra.

Iga seirekomisjon võtab vastu oma 
kodukorra. Riiklik seirekomisjon võtab 
oma kodukorra vastu koostöös 
piirkondlike seirekomisjonidega.

Muudatusettepanek 639

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik tema 
pädevusse kuuluvad küsimused, mis 
mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Muudatusettepanek 640

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

Liikmesriik avaldab seirekomisjonide 
kodukorrad ning arvamused ja edastab 
need komisjonile.

Muudatusettepanek 641

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik ja asjakohasel juhul 
piirkonnad otsustab/otsustavad 
seirekomisjonide koosseisu, võttes 
nõuetekohaselt arvesse huvide konfliktide 
vältimist, ning tagab/tagavad, et 
asjaomased avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning kõigi artikli 6 
lõikes 1 osutatud eesmärkide täitmiseks 
asjakohaste artikli 94 lõikes 3 osutatud 
partnerite esindajad on tasakaalustatult 
esindatud.

Muudatusettepanek 642

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis ning 
liikmesriigid teevad selle teatavaks 
komisjonile.

Muudatusettepanek 643

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist: 3. Seirekomisjonid kontrollivad 
järgmist:

Muudatusettepanek 644

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed, 
sealhulgas andmete kvaliteet ja kogus 
ning seire tarvis kättesaadavad näitajad;

Muudatusettepanek 645

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) riikliku ÜPP võrgustiku kaudu 
esitatud asjakohane teave;

Muudatusettepanek 646

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tulemusaruanded;

Muudatusettepanek 647

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) lihtsustamisel ja lõplike 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamisel tehtud edusammud.

Muudatusettepanek 648

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta; välja jäetud

Muudatusettepanek 649

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastaste tulemusaruannete 
kohta;

(c) tulemusaruannete kohta;

Muudatusettepanek 650

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Seirekomisjonid võivad nõuda 
riiklikult ÜPP võrgustikult konkreetsete 
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sekkumistega seotud teavet ja analüüsi.

Muudatusettepanek 651

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide, 
põllumajandussektori esindajate ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste, 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejate 
ja muude osaliste ühendamiseks riikliku 
ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku 
(riiklik ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud 
pärast seda, kui komisjon on ÜPP 
strateegiakava heaks kiitnud. Riiklik ÜPP 
võrgustik rajaneb liikmesriikide 
olemasolevatel võrgustruktuuridel.

Muudatusettepanek 652

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) riiklike ÜPP võrgustike puhul 
osaleda Euroopa ÜPP võrgustikus ja aidata 
selle tegevusele kaasa.

(j) riiklike ÜPP võrgustike puhul 
osaleda Euroopa ÜPP võrgustikus ja aidata 
selle tegevusele kaasa;

Muudatusettepanek 653

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) Euroopa ÜPP võrgustike puhul 
osaleda riiklikes ÜPP võrgustikes ja 
aidata nende tegevusele kaasa;
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Muudatusettepanek 654

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) esitada artiklis 111 osutatud 
seirekomisjonidele nende taotletav teave.

Muudatusettepanek 655

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
eesmärk on edendada innovatsiooni ja 
parandada teadmiste vahetust.

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
eesmärk on edendada kestlikku 
innovatsiooni ja parandada teadmiste 
vahetust.

Muudatusettepanek 656

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada uuenduslike lahenduste 
kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse 
ülevõtmist ning

(c) soodustada uuenduslike lahenduste 
kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse 
ülevõtmist, sealhulgas teabe vahetamist 
põllumajandustootjate vahel, ning

Muudatusettepanek 657

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teavitada teadlaskonda 
põllumajandustootmise jaoks vajalikest 
teadusuuringutest.

(d) teavitada teadlaskonda 
põllumajandustootmise ja 
põllumajandustootjate jaoks vajalikest 
teadusuuringutest.
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Muudatusettepanek 658

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa innovatsioonipartnerluse osaks on 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmad. Nad koostavad kava 
innovaatiliste projektide väljatöötamiseks, 
katsetamiseks, kohandamiseks või 
rakendamiseks; kava põhineb interaktiivsel 
innovatsioonimudelil, mille kesksed 
põhimõtted on järgmised:

Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmad moodustatakse Euroopa 
innovatsioonipartnerluse elluviimiseks 
ning need võivad moodustada muu hulgas 
tootja- ja tootmisharudevahelised 
organisatsioonid ning rühmadesse võivad 
kuuluda eri liikmesriikidest pärit liikmed. 
Nad koostavad kava innovaatiliste 
projektide väljatöötamiseks, katsetamiseks, 
kohandamiseks või rakendamiseks; kava 
põhineb interaktiivsel 
innovatsioonimudelil, mille kesksed 
põhimõtted on järgmised:

Muudatusettepanek 659

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötada välja uuenduslikke 
lahendusi, milles keskendutakse 
põllumajandus- või metsandusettevõtjate 
vajadustele, ja lahendada vajaduse korral 
kogu tarneahela vastastikust mõju;

(a) töötada välja uuenduslikke 
lahendusi, milles keskendutakse 
põllumajandus- või metsandusettevõtjate 
vajadustele, ja lahendada vajaduse korral 
kogu tarneahela vastastikust mõju ning 
võtta ühtlasi arvesse tarbijate huve;

Muudatusettepanek 660

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavandatav innovatsioon võib põhineda 
uutel, kuid ka traditsioonilistel tavadel 
uutes geograafilistes või 
keskkonnatingimustes.

Kavandatav innovatsioon võib põhineda 
uutel, kuid ka traditsioonilistel ja 
agroökoloogilistel tavadel uutes 
geograafilistes või keskkonnatingimustes.
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Muudatusettepanek 661

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töörühmad levitavad oma projektide 
tulemusi eelkõige ÜPP võrgustiku kaudu.

Töörühmad levitavad oma kavasid ja 
projektide tulemusi eelkõige ÜPP 
võrgustiku kaudu ning rühmadesse võivad 
kuuluda mitmest liikmesriigist pärit 
liikmed.

Muudatusettepanek 662

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja iga-aastase tulemusaruande 
alusena;

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate artiklis 7 osutatud 
näitajate ühine kogum, mida kasutatakse 
seire, hindamise ja tulemusaruande 
alusena;

Muudatusettepanek 663

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

(b) sihtväärtused ja iga-aastased või 
asjakohasel juhul mitmeaastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

Muudatusettepanek 664

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusraamistik hõlmab järgmist: 3. Tulemusraamistik hõlmab ÜPP 
strateegiakavade sisu, sealhulgas 
piirkondliku sekkumise programmide 
sisu, kui see on asjakohane.

(a) ÜPP strateegiakavade sisu;
(b) määruses (EL) nr 1308/2013 
sätestatud turukorraldusmeetmed ja muud 
sekkumissätted.

Muudatusettepanek 665

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust;

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust ning lihtsustamist 
toetusesaajate jaoks;

Muudatusettepanek 666

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi.

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi, võttes arvesse 
valdkondi, kus lähteandmed puuduvad või 
on ebapiisavad ning mille jaoks saab välja 
töötada asjakohasemad ja täpsemad 
näitajad.

Muudatusettepanek 667

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriigid loovad elektroonilise 
infosüsteemi, milles nad registreerivad ja 
säilitavad sellise põhilise teabe ÜPP 
strateegiakavade rakendamise kohta, mida 
on vaja seireks ja hindamiseks, eelkõige 
iga rahastamiseks valitud sekkumise, 
samuti lõpetatud sekkumised, sealhulgas 
teave iga toetusesaaja ja tegevuse kohta.

Liikmesriigid loovad elektroonilise 
infosüsteemi või kasutavad olemasolevat 
süsteemi, milles nad registreerivad ja 
säilitavad sellise põhilise teabe ÜPP 
strateegiakavade rakendamise kohta, mida 
on vaja seireks ja hindamiseks, eelkõige 
iga rahastamiseks valitud sekkumise, 
samuti lõpetatud sekkumised, sealhulgas 
teave iga toetusesaaja ja tegevuse kohta.

Muudatusettepanek 668

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad korraldusasutusele 
või teistele asutustele, kes on volitatud 
täitma korraldusasutuse ülesandeid, ÜPP 
strateegiakava seireks ja hindamiseks 
vajaliku teabe.

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad korraldusasutusele 
või piirkondlikele korraldusasutustele või 
teistele asutustele, kes on volitatud täitma 
korraldusasutuse ülesandeid, ÜPP 
strateegiakava seireks ja hindamiseks 
vajaliku teabe.

Muudatusettepanek 669

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmeallikate loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Liikmesriigid tagavad selliste 
kõikehõlmavate, õigeaegsete ja 
usaldusväärsete andmeallikate, sealhulgas 
andmebaaside loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Muudatusettepanek 670

Ettepanek võtta vastu määrus



PE627.760v03-00 260/767 RR\1184165ET.docx

ET

Artikkel 119 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutus ning seirekomisjon 
jälgivad ÜPP strateegiakava rakendamist ja 
ÜPP strateegiakava sihtväärtuste 
saavutamiseks tehtut, kasutades selleks 
väljund- ja tulemusnäitajaid, vajaduse 
korral koostöös piirkondlike 
korraldusasutuste ja piirkondlike 
seirekomisjonidega.

Muudatusettepanek 671

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusraamistiku rakendamise volitused Tulemusraamistiku alased delegeeritud 
volitused

Muudatusettepanek 672

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja seoses 
poliitika asjakohase seire ja hindamisega, 
näitajate arvutamise meetodeid ja vajalikke 
sätteid, et tagada liikmesriikide kogutud 
andmete täpsus ja usaldusväärsus. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab vastu käesolevat määrust 
täiendavad delegeeritud õigusaktid, 
millega määratakse kindlaks 
tulemusraamistiku sisu. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja seoses 
poliitika asjakohase seire ja hindamisega, 
näitajate arvutamise meetodeid ja vajalikke 
sätteid, et tagada liikmesriikide kogutud 
andmete täpsus ja usaldusväärsus. 
Nimetatud delegeeritud õigusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikliga 138.

Muudatusettepanek 673

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 121 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastased tulemusaruanded Tulemusaruanded

Muudatusettepanek 674

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel 
iga järgmise aasta 15. veebruariks kuni 
aastani 2030 esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga-aastase tulemusaruande 
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal 
esitatav aruanne hõlmab eelarveaastaid 
2021 ja 2022. III jaotise II peatükis 
osutatud otsetoetuste puhul hõlmab 
aruanne ainult 2022. eelarveaastal.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
tulemusaruanded ÜPP strateegiakava 
rakendamise kohta vastavalt määruse (EL) 
[horisontaalmäärus] artiklile 8.

Muudatusettepanek 675

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viimane iga-aastane 
tulemusaruanne, mis esitatakse 15. 
veebruariks 2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

2. Viimane tulemusaruanne, mis 
esitatakse, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

Muudatusettepanek 676

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et iga-aastane 
tulemusaruanne oleks vastuvõetav, peab 
see sisaldama kogu lõigetes 4, 5 ja 6 

3. Selleks et tulemusaruanne oleks 
vastuvõetav, peab see sisaldama kogu 
lõigetes 4, 5 ja 6 nõutavat teavet. Kui 
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nõutavat teavet. Kui tulemusaruanne ei ole 
vastuvõetav, teatab komisjon sellest 
liikmesriigile 15 tööpäeva jooksul alates 
tulemusaruande kättesaamisest; vastasel 
juhul loetakse aruanne vastuvõetavaks.

tulemusaruanne ei ole vastuvõetav, teatab 
komisjon sellest liikmesriigile 15 tööpäeva 
jooksul alates tulemusaruande 
kättesaamisest; vastasel juhul loetakse 
aruanne vastuvõetavaks.

Muudatusettepanek 677

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja kooskõlas 
artikli 118 teise lõiguga. Samuti lisatakse 
teave saavutatud väljundite, tehtud 
kukutuste, saavutatud tulemuste ja 
eesmärkide saavutamiseks veel vajaliku 
kohta.

Tulemusaruannetes esitatakse põhiline 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta, viidates 
finantsandmetele ning väljund- ja 
tulemusnäitajatele ja kooskõlas artikli 118 
teise lõiguga. Samuti lisatakse teave 
saavutatud väljundite, tehtud kukutuste, 
saavutatud tulemuste ja eesmärkide 
saavutamiseks veel vajaliku kohta.

Muudatusettepanek 678

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude 
suhtarv 50 % erinev kavandatud aastasest 
väljundi- ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 679

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esitatud andmed peavad seostuma 5. Esitatud andmed peavad seostuma 
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osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte eelmisel 
eelarveaastal rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, kui 
see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, kui 
see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 680

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud iga-aastasele 
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab 
aruande heaks, lähtudes iga-aastases 
tulemusaruandes esitatud teabest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 681

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastase tulemusaruande hinnangus 
võib komisjon teha oma tähelepanekud 
iga-aastaste tulemusaruannete kohta ühe 
kuu jooksul pärast aruannete esitamist. Kui 
komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.

Komisjon viib läbi tulemuslikkuse 
hindamise, lähtudes tulemusaruannetes 
esitatud teabest, ja võib teha 
tähelepanekuid kõige rohkem ühe kuu 
jooksul pärast täielike aruannete esitamist. 
Kui komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.

Muudatusettepanek 682

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 121 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 25 %, võib 
komisjon paluda liikmesriigil esitada 
tegevuskava, mis on kooskõlas määruse 
(EL) nr [HZR] artikli 39 lõikega 1 ning 
milles kirjeldatakse kavandatavaid 
parandusmeetmeid ja eeldatavat ajakava.

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 25 %, esitab 
liikmesriik selle erinevuse kohta 
põhjenduse. Vajaduse korral võib 
komisjon paluda liikmesriigil esitada 
komisjoniga konsulteerides koostatava 
tegevuskava, mis on kooskõlas määruse 
(EL) [horisontaalmäärus] artikli 39 
lõikega 1 ning milles kirjeldatakse 
kavandatavaid parandusmeetmeid ja 
rakendamise eeldatavat ajakava.

Muudatusettepanek 683

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga-aastased tulemusaruanded 
ning kodanike jaoks koostatud nende sisu 
kokkuvõte, tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

10. Kodanike jaoks koostatakse 
tulemusaruannete sisu kokkuvõte ja 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 684

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse eeskirjad 
iga-aastaste tulemusaruannete sisu 
esitamise kohta. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

11. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse eeskirjad 
tulemusaruannete sisu esitamise kohta. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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Muudatusettepanek 685

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastane läbivaatuskoosolek Läbivaatamiskoosolekud

Muudatusettepanek 686

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga 
läbivaatamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast 
tulemusaruande esitamist.

Muudatusettepanek 687

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastase hindamiskoosoleku 
eesmärk on analüüsida iga kava 
tulemuslikkust, sealhulgas edusamme 
seatud sihtväärtuste saavutamisel, mis 
tahes probleeme, mis võivad mõjutada 
tulemuslikkust ja varasemaid või tulevasi 
meetmeid, mida kavatsetakse probleemide 
lahendamiseks võtta.

2. Läbivaatamiskoosoleku eesmärk 
on analüüsida iga kava tulemuslikkust, 
sealhulgas edusamme seatud eesmärkide 
saavutamisel, mis tahes probleeme, mis 
võivad mõjutada tulemuslikkust, ning 
varasemaid või tulevasi meetmeid, mida 
tuleb nende lahendamiseks võtta. 
Võimaluse korral kasutatakse koosolekuid 
mõju analüüsimiseks.

Muudatusettepanek 688

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud
Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna- 
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.
2. Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.
Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Muudatusettepanek 689

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud
Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.
2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
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otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.
3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele 
tulemuspreemia summa, mis määratakse 
lõplikult kindlaks 2027. majandusaasta 
kohta.
4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida 
komisjon 2027. eelarveaastaks võetud 
kohustusi asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.
5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.
6. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
üksikasjalik kord, millega tagada ühtne 
lähenemisviis tulemuspreemia 
eraldamisel liikmesriikidele. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 690

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid, asjakohasel juhul 
koos piirkondadega, teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 691

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 125 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus;

(g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete, 
sealhulgas asjakohasel juhul sooliselt 
eristatud andmete kogumise menetluste 
sobivus;

Muudatusettepanek 692

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

1. Liikmesriigid, asjakohasel juhul 
koos piirkondadega, hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

Muudatusettepanek 693

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid delegeerivad 
hindamised sõltumatult tegutsevatele 
ekspertidele.

2. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad delegeerivad hindamised 
sõltumatult tegutsevatele ekspertidele.

Muudatusettepanek 694

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et on 
kehtestatud menetlused hindamiseks 
vajalike andmete koostamiseks ja 
kogumiseks.

3. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad tagavad, et on kehtestatud 
menetlused hindamiseks vajalike andmete 
koostamiseks ja kogumiseks.

Muudatusettepanek 695

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid vastutavad selle eest, 
et ÜPP strateegiakava sekkumisi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamiseks hinnatakse nõuetekohaselt.

4. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad vastutavad selle eest, et ÜPP 
strateegiakava sekkumisi artikli 6 lõikega 1 
ette nähtud erieesmärkide saavutamiseks 
hinnatakse nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 696

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid koostavad 
hindamiskava, mis sisaldab andmeid 
kavandatud hindamise kohta 
rakendusperioodi jooksul.

5. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad koostavad hindamiskava, mis 
sisaldab andmeid kavandatud hindamise 
kohta rakendusperioodi jooksul.

Muudatusettepanek 697

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid esitavad 
hindamiskava seirekomisjonile hiljemalt 
üks aasta pärast ÜPP strateegiakava 
vastuvõtmist.

6. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad esitavad hindamiskava 
seirekomisjonile hiljemalt üks aasta pärast 
ÜPP strateegiakava vastuvõtmist.



PE627.760v03-00 270/767 RR\1184165ET.docx

ET

Muudatusettepanek 698

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab oma 
hindamisaruannetes arvesse käesoleva 
määruse I lisas osutatud näitajaid ning 
ÜPP-väliseid tegureid, mis on saavutatud 
tulemusi mõjutanud.

Muudatusettepanek 699

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940 
alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt pärit 
sellistest andmeallikatest nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
kõrvaldab komisjon lüngad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 223/200940 alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

__________________ __________________
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
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nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Muudatusettepanek 700

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

3. Säilitatakse olemasolevad 
ajakohased haldusregistrid, nagu ühtne 
haldus- ja kontrollisüsteem, maatükkide 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning maatükkide 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

Muudatusettepanek 701

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
eeskirjad, milles käsitletakse teabe 
saatmist liikmesriikide poolt, võttes 
arvesse vajadust vältida põhjendamatut 
halduskoormust, samuti eeskirjad 
andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 702

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse III jaotise kohast 
toetust antakse ettevõtjatevahelise koostöö 
vormidele, võib seda anda üksnes sellistele 
koostöövormidele, mis vastavad määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklite 206–209 alusel 
kohaldatavatele konkurentsieeskirjadele.

Kui käesoleva määruse III jaotise kohast 
toetust antakse ettevõtjatevaheliste 
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuse vormidele, võib seda anda üksnes 
sellistele kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuse vormidele, mis 
vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 
artiklite 206–209 alusel kohaldatavatele 
konkurentsieeskirjadele.

Muudatusettepanek 703

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 ei kohaldata liikmesriikide 
fiskaalmeetmete suhtes, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad kalduda kõrvale 
üldistest maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel.

Selleks et piirata sissetulekute 
muutlikkuse mõju, ergutades 
põllumajandustootjaid headel aastatel 
kokku hoidma, et tulla toime halbade 
aastatega, ei kohaldata ELi toimimise 
lepingu artikleid 107, 108 ja 109 
liikmesriikide fiskaalmeetmete suhtes, 
mille puhul liikmesriigid otsustavad 
kalduda kõrvale üldistest 
maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel, sealhulgas 
osa maksubaasist üle kandes, sealhulgas 
lükates osa maksubaasist edasi või 
lubades välja arvata sihtotstarbelisele 
põllumajanduse säästukontole paigutatud 
summad..
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Muudatusettepanek 704

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu äärepoolseimates 
piirkondades vastavalt määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatükile antavate 
otsetoetuste suhtes kohaldatakse ainult 
käesoleva määruse III jaotise I peatüki 
2. jao artikli 3 lõike 2 punkte a ja b, 
artikli 4 lõike 1 punkte a, b ja d ning 
IX jaotise artiklit 16. III jaotise I peatüki 
2. jao artikli 4 lõike 1 punkte a, b ja d, ning 
IX jaotise artiklit 16 kohaldatakse ilma 
ÜPP strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

1. Liidu äärepoolseimates 
piirkondades vastavalt määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatükile antavate 
otsetoetuste suhtes kohaldatakse ainult 
käesoleva määruse artikli 3 punkte a ja b, 
artikli 4 lõike 1 punkte a, b ja d, III jaotise 
I peatüki 2. jagu, artiklit 16 ning 
IX jaotist. Artikli 4 lõike 1 punkte a, b ja d, 
III jaotise I peatüki 2. jagu, artiklit 16 
ning IX jaotist kohaldatakse ilma ÜPP 
strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

Muudatusettepanek 705

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Egeuse mere väikesaartele vastavalt 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatükile 
antavate otsetoetuste suhtes kohaldatakse 
ainult käesoleva määruse III jaotise 
I peatüki 2. jao artikli 3 lõike 2 punkte a 
ja b, artiklit 4, III jaotise II peatüki 1. ja 
2. jagu ning IX jaotist. III jaotise I peatüki 
2. jao artiklit 4, III jaotise II peatüki 1. ja 
2. jagu ning IX jaotist kohaldatakse ilma 
ÜPP strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

2. Egeuse mere väikesaartele vastavalt 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatükile 
antavate otsetoetuste suhtes kohaldatakse 
ainult käesoleva määruse artikli 3 punkte a 
ja b, artiklit 4, III jaotise I peatüki 2. jagu, 
III jaotise II peatüki 1. ja 2. jagu ning 
IX jaotist. Artiklit 4, III jaotise I peatüki 
2. jagu, III jaotise II peatüki 1. ja 2. jagu 
ning IX jaotist kohaldatakse ilma ÜPP 
strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

Muudatusettepanek 706

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 2. Artiklites 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 
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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.

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. 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.

Muudatusettepanek 707

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 141 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 ja 141 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 708

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 
141 jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 

6. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 4, 7, 11, 12, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 
110, 120 ja 141 jõustub ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
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kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra. 

pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 709

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 139 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 139 a
Vahehindamine

Komisjon viib 30. juuniks 2026 läbi ÜPP 
vahehindamise ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, et 
hinnata uue rakendusmudeli toimimist 
liikmesriikides, ja kui see on asjakohane, 
esitab komisjon seadusandlikud 
ettepanekud.

(See artikkel tuleks lisada IV peatükki, artikli 140 ette.)

Muudatusettepanek 710

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 1305/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus (EL) nr 1305/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2022.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse IX 
ja IXa lisa kohaldamist, kohaldatakse 
määrust (EL) nr 1305/2013 siiski kuni 
31. detsembrini 2022 järgmise suhtes:
(a) vastavalt maaelu arengu 
programmidele läbi viidavad tegevused, 
mille komisjon on määruse (EL) 
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nr 1305/2013 alusel heaks kiitnud, ning
(b) maaelu arengu programmid, mis on 
kiidetud heaks vastavalt määruse (EL) 
nr 1305/2013 artikli 10 lõikele 2 enne 
1. jaanuari 2022.

Muudatusettepanek 711

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 1307/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus (EL) nr 1307/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2022.

Muudatusettepanek 712

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toetusetaotluste suhtes, mis esitatakse 
nõudeaastate kohta, mis algavad enne 
1. jaanuari 2021.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toetusetaotluste suhtes, mis esitatakse 
nõudeaastate kohta, mis algavad enne 
1. jaanuari 2022.

Muudatusettepanek 713

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2021.

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2022.

Muudatusettepanek 714

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) 
nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale. Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, mille eesmärk on kaitsta 
toetusesaajate mis tahes omandatud õigusi 
ja õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik, et minna üle määrustes (EL) 
nr 1305/2013, (EL) nr 1307/2013 ja (EL) 
nr 1308/2013 kehtestatud korralt käesoleva 
määrusega sätestatavale korrale. 
Kõnealustes üleminekueeskirjades 
sätestades eelkõige tingimused, mille 
kohaselt komisjoni poolt vastavalt 
määrusele (EL) nr 1305/2013, määrusele 
(EL) nr 1307/2013 ja määrusele (EL) 
nr 1308/2013 heakskiidetud toetuse võib 
ühendada käesoleva määruse kohaselt 
antava toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks.

Muudatusettepanek 715

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 a
Aruanded

Euroopa Komisjon esitab 31. detsembriks 
2025 aruande selle kohta, kuidas on ÜPP 
mõjutanud muid saarepiirkondi kui neid, 
millele on osutatud artiklis 135. 
Kõnealusele aruandele lisatakse 
strateegiakavade muutmise ettepanekud, 
et võtta arvesse nende piirkondade 
eripärasid ja parandada artikli 6 lõikes 1 
osutatud eesmärkide puhul oodatavaid 
tulemusi.
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Muudatusettepanek 716

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek

ELi valdkonnaülene 
eesmärk: 

kaasajastamine

Näitaja Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Põllumajanduslikud 
teadmised ja 

innovatsiooni-
süsteemid (AKIS)

Väljundnäitajad

I.1. Teadmiste ja innovatsiooni jagamine: 
teadmiste jagamisele ja innovatsioonile 
eraldatavate vahendite osakaal ÜPP eelarvest

R.1. Tulemuslikkuse suurendamine teadmiste ja 
innovatsiooni kaudu: põllumajandustootjate osakaal, kes 
saavad toetust nõustamiseks, koolituseks, teadmiste 
vahetamiseks või töörühmades osalemiseks, et suurendada 
majanduslikku, keskkonna-, kliima- ja ressursitõhususe alast 
tulemuslikkust

O.1. EIP töörühmade 
arv

Teadmiste, 
innovatsiooni ja 
digiteerimise 
edendamine ja 
kasutuselevõtt 
põllumajanduses ja 
maapiirkondades

R.2. Nõuande- ja teadmistevahetussüsteemide sidumine: 
põllumajanduslike teadmiste ja innovatsioonisüsteemidega 
(AKIS) seotud nõustajate arv (võrreldes 
põllumajandustootjate koguarvuga)

O.2. EIP töörühmi 
moodustavate või 
nendes osalevate 
nõustajate arv

R.3. Põllumajanduse digiteerimine: ÜPP kaudu 
täppispõllumajanduse tehnoloogiale antavast toetusest 
kasu saavate põllumajandustootjate osakaal

Põllumajanduslikke 
teadmisi ja 
innovatsiooni käsitlev 
Euroopa 
innovatsioonipartnerlus 
(EIP)**

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

I.2. Sissetulekuerinevuste vähendamine: 
põllumajandusliku sissetuleku muutumine 
võrreldes üldise majandusega 

R.4. Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade 
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega seotud kasutatava põllumajandusmaa 
osakaal

ÜPP toetus O.3 ÜPP toetusesaajate 
arv

I.3. Põllumajandusettevõtete sissetulekute 
erinevuse vähendamine: põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 

R.5. Riskijuhtimine: ÜPP riskijuhtimisvahendeid omavate 
põllumajandusettevõtete osakaal

Toodanguga sidumata 
otsetoetus

O.4. Hektarite arv 
toodanguga sidumata 
otsetoetuse kohta 

I.4. Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagava 
sissetuleku toetamine: põllumajandusliku 
sissetuleku taseme muutumine sektorite kaupa 
(võrreldes põllumajandussektori keskmise 
sissetulekuga)

R.6 Toetuse ümberjaotamine väiksematele 
põllumajandusettevõtetele: keskmisest väiksema suurusega 
toetuskõlblikele põllumajandusettevõtetele antava 
lisatoetuse protsent hektari kohta (võrreldes keskmisega)

O.5. Toetusesaajate arv 
toodanguga sidumata 
otsetoetuse kohta

Toetada 
põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu 
liidus, et suurendada 
toiduga kindlustatust

I.5. Panustamine territoriaalsesse tasakaalu: 
põllumajandusliku sissetuleku muutumine 
looduslike piirangutega aladel (võrreldes 
keskmisega)

R.7. Erivajadustega piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete toetuse suurendamine: 
erivajadustega piirkondades antava lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes keskmisega)

O.6. Hektarite arv, mille 
puhul makstakse noortele 
põllumajandustootjatele 
ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

O.7. Toetusesaajate arv, 
kellele makstakse 
noortele 
põllumajandustootjatele 
ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

I.6. Põllumajandusettevõtete tootlikkuse 
suurendamine: täistootlus

R.8. Keskendumine raskustes olevate sektorite 
põllumajandusettevõtetele: 
põllumajandustootjate osakaal, kes saavad kasu 
tootmiskohustusega seotud toetusest, et suurendada 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või tõsta kvaliteeti

Riskijuhtimisvahendid O.8. Toetatud 
riskijuhtimisvahenditega 
hõlmatud 
põllumajandustootjate 
arv

Suurendada 
konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, 
pöörates muu hulgas 
erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja 
digiüleminekule

I.7. Põllumajanduslike toiduainete kaubandus: 
põllumajanduslike toiduainete import ja 
eksport

R.9. Põllumajandusettevõtete kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe suurendamiseks antavat 

Tootmiskohustusega 
seotud toetus

O.9. Tootmiskohustusega 
seotud toetusega 
hõlmatud hektarite arv 
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

investeeringutoetust saavate põllumajandustootjate osakaal

I.8. Põllumajandustootjate positsiooni 
parandamine toidutarneahelas: 
toidutarneahela esmatootjate saadav 
lisandväärtus

R.10. Parem tarneahela korraldus: toetust saavates 
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, kohalikel 
turgudel, lühikestes tarneahelates ja kvaliteedikavades 
osalevate põllumajandustootjate osakaal

O.10 Tootmiskohustusega 
seotud toetusega 
hõlmatud loomade arv

Parandada 
põllumajandustootjate 
positsiooni 
väärtusahelas

R.11. Tarnete koondamine: rakenduskava rakendavate 
tootjaorganisatsioonide turustatud toodangu väärtuse 
osakaal

Toetus looduslike 
piirangute või muude 
piirkondlike 
ebasoodsate tegurite 
korral

O.11. Looduslikust 
eripärast tingitud 
piirangutega alade 
lisatoetust saavate 
hektarite arv (kolm 
kategooriat)

I.9. Põllumajandusettevõtte vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

R.12. Kliimamuutustega kohanemine: kliimamuutustega 
parema kohanemise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal

O.12. Natura 2000 või 
veepoliitika raamdirektiivi 
alusel toetust saavate 
hektarite arv

I.10. Panustamine kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse: 
põllumajandusest pärineva ammoniaagi 
heitkoguse vähendamine

R.13. Heitkoguste vähendamine loomakasvatussektoris: 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ja või ammoniaagi 
vähendamise, sh sõnnikukäitlemisega seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

O.13. Keskkonna-
/kliimakohustuste 
täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale 
minevate 
(põllumajanduslike) 
hektarite arv

I.11. Süsinikdioksiidi sidumise võimendamine: 
suurendada mulla orgaanilise süsiniku sisaldust

R.14. Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis: heitkoguste 
vähendamise ning süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, põllumajandusmaa turbarabas, mets 
jne)

Panustada 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja 
nendega kohanemisse 
ning säästvasse 
energiasse 

I.12. Säästva energia osakaalu suurendamine 
põllumajanduses: taastuvenergia tootmine 
põllumajandus- ja metsandussektoris

R.15. Roheline energia põllumajandus- ja 
metsandussektoris: investeeringud taastuvenergia, sh 
biopõhise energia tootmisvõimsusesse

Halduskohustustega 
seotud toetused 
(keskkond-kliima, 
geneetilised ressursid, 
loomade heaolu)



RR\1184165ET.docx 281/767 PE627.760v03-00

ET

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

R.16. Energiatõhususe suurendamine: energiasääst 
põllumajanduses

R.17. Metsastatud maa: metsastamise ja metsamaa loomise, 
sh agrometsanduse toetust saav ala

I.13. Mulla erosiooni vähendamine: mõõduka 
ja tugeva mulla erosiooniga maa protsent 
põllumajandusmaast

R.18. Mulla kvaliteedi parandamine: mulla majandamist 
toetavate halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal

O.14 Keskkonna-
/kliimakohustuste 
täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale 
minevate (metsandusega 
seotud) hektarite arv

I.14. Õhukvaliteedi parandamine: 
põllumajandusest pärineva ammoniaagi 
heitkoguse vähendamine 

R.19. Õhukvaliteedi parandamine: ammoniaagi heitkoguste 
vähendamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal

O.15. 
Mahepõllumajandustoetu
st saavate hektarite arv

I.15. Veekvaliteedi parandamine: toitainete 
üldine tasakaal põllumajandusmaal

R.20. Vee kvaliteedi kaitse: vee kvaliteediga seotud 
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa osakaal

O.16. Loomade heaolu, 
loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete 
tõhustamisega seotud 
toetusega hõlmatud 
loomühikute arv

I.16. Toitainete lekke vähendamine: nitraadid 
põhjavees – põhjaveepunktide protsent, mille 
nitraadisisaldus ületab 50 mg/l, vastavalt 
nitraadidirektiivile

R.21. Toitainete säästlik haldamine: toitainete parema 
haldamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal

O.17. Geneetilisi 
ressursse toetavate 
projektide arv

I.17. Veeressurssidele avaldatava surve 
vähendamine: veekasutuse indeks pluss (WEI+)

R.22. Säästlik veekasutus: veevarude tasakaalu parandamise 
kohustustega seotud niisutatud alade osakaal

O.18. Toetust saavate 
tootlike investeeringute 
arv põllumajandus-
ettevõtetes

R.23. Keskkonna-/kliimaalane tulemuslikkus investeeringute 
kaudu: keskkonnahoiu või kliimaga seotud investeeringutega 
seotud toetust saavate põllumajandustootjate osakaal

O.19. Toetust saavate 
kohalike taristute arv

Edendada säästvat 
arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat 
majandamist nagu vesi, 
muld ja õhk

R.24. Keskkonna-/kliimaalase tulemuslikkuse suurendamine 
teadmiste kaudu: keskkonna-/kliimaalase tulemuslikkusega 

Investeeringud

O.20. Toetust saavate 
mittetulusate 
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

seotud nõustamis- või koolitustoetust saavate 
põllumajandustootjate osakaal

investeeringute arv
O.21. Tootlike 
investeeringute arv 
väljaspool 
põllumajandusettevõtet

I.18. Põllumajandusmaa 
linnustikupopulatsioonide suurendamine: 
põllumajandusmaa linnustiku indeks

R.25. Säästva metsamajandamise toetamine: metsade 
kaitset ja majandamist toetavate halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal

Tegevuse alustamise 
toetused

O.22. Tegevuse 
alustamise toetust 
saavate 
põllumajandustootjate 
arv

I.19. Bioloogilise mitmekesisuse tõhusam 
kaitse: selliste liidu tähtsusega liikide ja 
elupaikade protsent põllumajandussektoris, 
mille arvukus/ulatus on stabiilne või suurenev

R.26. Metsade ökosüsteemide kaitse: maastiku, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide teenuseid toetavate 
halduskohustustega seotud metsamaa osakaal 

O.23. Tegevuse 
alustamise toetust 
saavate maapiirkondade 
ettevõtjate arv

I.20. Ökosüsteemi teenuste osutamise 
edendamine: maastikuelemente sisaldava 
kasutatava põllumajandusmaa osakaal

R. 27. Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate 
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa osakaal 

Koostöö O.24. Toetust saavate 
tootjarühmade/-
organisatsioonide arv
O.25. ELi 
kvaliteedikavades 
osalemiseks toetust 
saavate 
põllumajandusettevõtjate 
arv

R.28. Natura 2000 toetamine: kaitse, säilitamise ja 
taastamise kohustustega seotud Natura 2000 võrgustiku ala

O.26. Põlvkondade 
vahetuse projektide arv 
(noored/vanemaealised 
põllumajandustootjad)

Panustada elurikkuse 
kaitsesse, edendada 
ökosüsteemi teenuseid 
ning säilitada elupaiku 
ja maastikke

R.29. Maastikule iseloomulike vormide säilitamine: 
maastikule iseloomulike vormide (sh hekkide) haldamise 
kohustustega seotud põllumajandusmaa osakaal

O.27. Kohaliku arengu 
strateegiate arv (LEADER) 

O.28. Koostöörühmade 
arv (v.a punkti O.1 all 
esitatud Euroopa 
innovatsioonipartnerlus)
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

1.21. Atraktiivsuse suurendamine noorte 
põllumajandustootjate jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv 

R.30. Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte 
põllumajandustootjate arv 

Teadmiste vahetamine 
ja teave

O.29. Koolituse 
läbinud/nõustatud 
põllumajandustootjate 
arv

I.22. Maapiirkondade töökohtadesse 
panustamine: tööhõivemäära muutumine 
peamiselt maapiirkondades

R.31. Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides 

O.30. Koolituse 
läbinud/nõustatud 
muude isikute kui 
põllumajandustootjate 
arv

I.23. Maapiirkondade majanduskasvu 
panustamine: muutused SKP-s elaniku kohta 
peamiselt maapiirkondades

R.32. Maapiirkondade biomajanduse arendamine: toetuse 
abil loodud biomajandusettevõtete arv

O.31. 
Keskkonnategevusega 
hõlmatud hektarite arv 
(tingimuslikkuse, 
rohujuuretasandi kava, 
põllumajanduse 
keskkonna- ja 
kliimameetmete, 
metsandusmeetmete 
ning 
mahepõllumajandusega 
hõlmatud füüsilise 
pindala koondnäitaja)

1.24. Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse jaotamise 
parandamine 

R.33. Maapiirkondade majanduse digiteerimine: toetust 
saanud arukate külade strateegiaga hõlmatud 
maaelanikkond

Horisontaalsed näitajad

O.32. Hektarite arv, mille 
suhtes kohaldatakse 
teatavaid tingimusi 
(heade põllumajandus- ja 
keskkonnatavade kaupa)

Edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade 
arengut, sealhulgas 
biomajandust ja 
säästvat 
metsamajandust

I.25. Sotsiaalse kaasatuse edendamine 
maapiirkondades: vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34. Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu 
saava maaelanikkonna osakaal

Valdkondlikud 
programmid

O.33. Rakendusfondi/-
programmi 
moodustavate 
tootjaorganisatsioonide 
arv 
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Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

R.35. Sotsiaalse kaasatuse parandamine: toetatud sotsiaalse 
kaasatuse projektidest kasu saavate vähemus- ja/või 
haavatavamatesse rühmadesse kuuluvate inimeste arv

O.34. Müügiedendus- ja 
teavitusmeetmete arv 
ning turujärelevalve 

I.26. Antibiootikumide kasutamise piiramine 
müük/kasutamine toiduloomade hulgas

R.36. Antibiootikumide kasutamise piiramine: 
antibiootikumide kasutamist piiravate toetatud meetmetega 
(ennetamine/vähendamine) seotud loomühikute osakaal

O.35. Mesinduse 
säilitamise/arendamise 
meetmete arv

I.27. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiididega kaasnevate ohtude ja mõju 
vähendamine

R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: pestitsiidide 
kasutamisega kaasnevate ohtude ja mõju vähendamiseks 
pestitsiidide säästva kasutamiseni viivate toetatud 
erimeetmetega seotud põllumajandusmaa osakaal

Parandada ELi 
põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna 
nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla 
kuulub nii ohutu, toitev 
ja säästev toit kui ka 
loomade heaolu. 

1.28. Tarbijanõudluse rahuldamine kvaliteetse 
toidu järele: toodangu väärtus vastavalt ELi 
kvaliteedikavadele (sh orgaaniline toodang) 

R.38. Loomade heaolu parandamine: loomade heaolu 
parandamise toetatud meetmetega hõlmatud loomühikute 
osakaal

* 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
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ELi valdkonnaülene 
eesmärk: 

kaasajastamine

Näitaja Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Põllumajandusalaste 
teadmiste ja 

innovatsiooni-
süsteemid (AKIS)

Väljundnäitajad

I.1 Teadmiste jagamine ja innovatsioon: 
teadmiste jagamisele ja innovatsioonile 
eraldatavate vahendite osakaal ÜPP eelarves

R.1 Tulemuslikkuse suurendamine teadmiste ja 
innovatsiooni kaudu: põllumajandustootjate osakaal, kes 
saavad toetust nõustamiseks, koolituseks, teadmiste 
vahetamiseks või töörühmades osalemiseks, et suurendada 
majanduslikku, keskkonna-, kliima- ja ressursitõhususe alast 
tulemuslikkust

Põllumajandusalaseid 
teadmisi ja 
innovatsiooni käsitlev 
Euroopa 
innovatsioonipartnerlus 
(EIP)**

O.1 EIP töörühmade arvSektori 
moderniseerimine, 
tagades, et 
põllumajandustootjatel 
oleks juurdepääs 
teadusuuringutele, 
koolitusele ning 
teadmiste jagamisele ja 
teadmiste vahetamise 
teenustele, innovatsioon 
ja digitaliseerimine 
põllumajanduses ja 
maapiirkondades ning 
selle kasutuselevõtu 
ergutamine

R.2 Nõuande- ja teadmistevahetussüsteemide sidumine: 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemidega (AKIS) seotud nõustajate arv 
(võrreldes põllumajandustootjate koguarvuga)

O.2 EIP töörühmi 
moodustavate või 
nendes osalevate 
nõustajate arv

R.3 Põllumajanduse digiteerimine: ÜPP kaudu täppis- ja 
aruka põllumajanduse tehnoloogiale antavast toetusest 
kasu saavate põllumajandustootjate osakaal

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

Toetada 
põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja 

I.2 Sissetulekuerinevuste vähendamine: 
põllumajandusliku sissetuleku muutumine 
võrreldes üldise majandusega 

R.4 Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade 
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega seotud kasutatava põllumajandusmaa 
osakaal

ÜPP toetus O.3 ÜPP toetusesaajate 
arv, sealhulgas jaotus 
sekkumiste kaupa
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

I.3 Põllumajandusettevõtete sissetulekute 
erinevuse vähendamine: põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 

R.5 Riskijuhtimine: ÜPP riskijuhtimisvahendeid omavate 
põllumajandusettevõtete osakaal

Toodanguga sidumata 
otsetoetus

O.4 Hektarite arv 
toodanguga sidumata 
otsetoetuse kohta

I.4 Põllumajandusettevõtte elujõulisust tagava 
sissetuleku toetamine: põllumajandusliku 
sissetuleku taseme muutumine sektorite kaupa 
(võrreldes põllumajandussektori keskmise 
sissetulekuga)

R.6 Toetuse ümberjaotamine väiksematele 
põllumajandusettevõtetele: keskmisest väiksema suurusega 
toetuskõlblikele põllumajandusettevõtetele antava 
lisatoetuse protsent hektari kohta (võrreldes keskmisega)

O.5 Toetusesaajate arv 
toodanguga sidumata 
otsetoetuse kohta 

O.5 a Põhilise 
sissetulekutoetuse 
saajate arv

I.4 a Põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa vähenemise vältimine: 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
muutumine sektorite kaupa (võrreldes 
strateegiakavade kohaldamisele eelnenud 
aastaga)

O.6 Hektarite arv, mille 
puhul makstakse 
noortele 
põllumajandustootjatel
e ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

põllumajandussektori 
vastupanuvõimet kogu 
liidus, et suurendada 
pikaajalist toiduga 
kindlustatust ja 
põllumajanduse 
mitmekesisust, 
pakkudes samal ajal 
ohutuid ja kvaliteetseid 
toiduaineid õiglase 
hinnaga, et pöörata 
põllumajandustootjate 
kadu ümber ja tagada 
liidus 
põllumajandustootmise 
majanduslik kestlikkus

I.5 Panustamine territoriaalsesse tasakaalu: 
põllumajandusliku sissetuleku muutumine 
looduslike piirangutega aladel (võrreldes 
keskmisega)

R.7 Erivajadustega piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete toetuse suurendamine: 
erivajadustega piirkondades antava lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes keskmisega)

O.7 Toetusesaajate arv, 
kellele makstakse 
noortele põllumajan-
dustootjatele ette 
nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

O.7 b Ökokavadeks 
toetust saavate 
toetusesaajate arv

Edendada turule 
orienteeritust kohalikel, 
üleriigilistel, liidu ja 
rahvusvahelistel 
turgudel, samuti turu 

I.6 Põllumajandusettevõtete tootlikkuse 
suurendamine: täistootlus

R.8 Keskendumine raskustes olevate sektorite 
põllumajandusettevõtetele: 
põllumajandustootjate osakaal, kes saavad kasu 
tootmiskohustusega seotud toetusest, et suurendada 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või tõsta kvaliteeti

Riskijuhtimisvahendid O.8 Toetatud 
riskijuhtimis-
vahenditega hõlmatud 
põllumajandustootjate 
arv
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

stabiliseerimist, 
riskijuhtimist ja 
kriisiohjamist ning 
suurendada 
põllumajandus-
ettevõtete pikaajalist 
konkurentsivõimet ja 
põllumajandustoodete 
töötlemise ja 
turustamise suutlikkust, 
pöörates suuremat 
tähelepanu kvaliteedi 
diferentseerimisele, 
teadusuuringutele, 
innovatsioonile, 
tehnoloogiale, 
teadmussiirdele, 
teadmiste vahetamisele 
ja digiüleminekule ning 
hõlbustades 
põllumajandustootjate 
juurdepääsu 
ringmajanduse 
dünaamikale

I.7 Põllumajanduslike toiduainete kaubandus: 
põllumajanduslike toiduainete import ja 
eksport

I.7 a Turgude mitmekesistamine ja loomine: 
areng võrreldes strateegiakavade 
kohaldamise viimase aastaga

R.9 Põllumajandusettevõtete kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe suurendamiseks antavat 
investeeringutoetust saavate põllumajandustootjate osakaal

R.9 a Välisturgudel kohalolu parandamine: välisturgudele 
suunatud müügiedendusmeetmete osakaal

R.9 b Tootmissektorite mitmekesistamine: iga 
põllumajanduskultuuri või tootmissektori jaoks kasutatava 
piirkondliku põllumajandusmaa osakaal

O.9 
Tootmiskohustusega 
seotud toetusega 
hõlmatud hektarite arv 

Parandada 
põllumajandustootjate 
läbirääkimispositsiooni 
väärtusahelates, 
ergutades 
assotsiatiivseid vorme, 
tootjaorganisatsioone ja 
kollektiivläbirääkimisi 
ning edendades lühikesi 

I.8 Põllumajandustootjate positsiooni 
parandamine toidutarneahelas: 
toidutarneahela esmatootjate saadav 
lisandväärtus

R.10 Parem tarneahela korraldus: toetust saavates 
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, kohalikel 
turgudel, lühikestes tarneahelates ja kvaliteedikavades 
osalevate põllumajandustootjate osakaal

Tootmiskohustusega 
seotud toetus

O.10 
Tootmiskohustusega 
seotud toetusega 
hõlmatud loomade arv

O. 10 a Liblikõieliste 
taimede kasvatamise 
kohustusega hõlmatud 
hektarite arv
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(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

tarneahelaid R.11 Tarnete koondamine: rakenduskava rakendavate 
tootjaorganisatsioonide turustatud toodangu väärtuse 
osakaal

Toetus looduslike 
piirangute või muude 
piirkondlike 
ebasoodsate tegurite 
korral

O.11 Looduslikust 
eripärast tingitud 
piirangutega alade 
lisatoetust saavate 
hektarite arv (kolm 
kategooriat)

I.9 Põllumajandusettevõtte vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

R.12 Kliimamuutustega kohanemine: kliimamuutustega 
parema kohanemise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal

O.12 Natura 2000 või 
veepoliitika 
raamdirektiivi alusel 
toetust saavate 
hektarite arv

I.10 Panustamine kliimamuutuste 
leevendamisse: põllumajandusest pärineva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamine

R.13 Heitkoguste vähendamine loomakasvatussektoris: 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ja/või ammoniaagi 
vähendamise, sh sõnnikukäitlemise toetust saavate 
loomühikute osakaal

O.13 Keskkonna-
/kliimakohustuste 
täitmisel kohustuslikest 
nõuetest (k.a ökokava) 
kaugemale minevate 
(põllumajanduslike) 
hektarite arv ja muude 
üksuste arv

I.11 Süsinikdioksiidi sidumise võimendamine: 
suurendada mulla orgaanilise süsiniku sisaldust

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis: heitkoguste 
vähendamise ning süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud maa osakaal 
(püsirohumaa, põllumajandusmaa märgaladel ja 
turbarabas, mets jne)

O. 13 a Kohustustega 
hõlmatud hektarite arv 
suure 
loodusväärtusega maal

I.12 Säästva energia osakaalu suurendamine 
põllumajanduses: taastuvenergia tootmine 
põllumajandus-, metsandus- ja 
agrometsandussektoris

R.15 Taastuvenergia põllumajandus- ja metsandussektoris: 
investeeringud taastuvenergia, sh biopõhise energia 
tootmisvõimsusesse

R.16 Energiatõhususe suurendamine: energia netosääst 
põllumajanduses

Panustada 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja 
globaalse 
soojenemisega 
kohanemisse ning 
soodustada säästva 
energia kaasamist, 
tagades samal ajal 
toiduga kindlustatuse 
tulevikus, vähendades 
põllumajandus- ja 
toiduainesektori 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, sealhulgas 
CO2 sidumise kaudu 
mullas ja metsade 
kaitsmise kaudu, 
kooskõlas asjakohaste 
rahvusvaheliste 
lepingutega 

R.17 Metsastatud maa: metsastamise taastamise ja alalise 
metsamaa loomise, sh agrometsanduse toetust saav ala

Halduskohustustega 
seotud toetused 
(keskkond-kliima, 
geneetilised ressursid, 
loomade heaolu)
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

I.13 Mullaerosiooni vähendamine ja muldade 
äärmuslike ilmastikutingimuste talumise 
võime suurendamine: mõõduka ja tugeva 
mullaerosiooniga maa protsent 
põllumajandusmaast

R.18 Mulla kvaliteedi parandamine: mulla kvaliteeti ja 
mullaelustiku rohkust parandavate halduskohustustega 
hõlmatud põllumajandusmaa osakaal

O.14 Keskkonna-
/kliimakohustuste 
täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale 
minevate 
(metsandusega seotud) 
hektarite arv

O.14 a Integreeritud 
taimekaitset toetavate 
kohustustega 
hõlmatud hektarite arv

I.14 Õhukvaliteedi parandamine: 
põllumajandusest pärineva ammoniaagi 
heitkoguse vähendamine 

R.19 Õhukvaliteedi parandamine: ammoniaagi heitkoguste 
vähendamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal

O.15 
Mahepõllumajandus-
toetust saavate 
hektarite arv

I.15 Veekvaliteedi parandamine: toitainete 
üldine tasakaal põllumajandusmaal

R.20 Vee kvaliteedi kaitse: veekogude seisundi 
parandamiseks kehtestatud vee kvaliteediga seotud 
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa osakaal

O.16 Loomade heaolu, 
loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete 
tõhustamisega seotud 
toetusega hõlmatud 
loomühikute arv

I.16 Toitainete lekke vähendamine: nitraadid 
põhjavees – põhjaveepunktide protsent, mille 
nitraadisisaldus ületab 50 mg/l, vastavalt 
nitraadidirektiivile

R.21 Toitainete säästlik haldamine: toitainete parema 
haldamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal

O.17 Geneetilisi 
ressursse ja geneetilist 
mitmekesisust 
toetavate projektide ja 
põllumajandustootjate 
arv, sh jaotus sektorite 
kaupa

Edendada säästvat 
arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat 
majandamist nagu vesi, 
muld ja õhk, 
vähendades samal ajal 
sõltuvust kemikaalidest 
eesmärgiga saavutada 
asjaomastes 
õigusaktides sätestatud 
eesmärgid ning 
premeerida 
põllumajandustavasid ja 
-süsteeme, mis toovad 
mitmesugust 
keskkonnakasu, 
sealhulgas peatavad 
kõrbestumist

I.17 Veeressurssidele avaldatava surve 
vähendamine: veekasutuse indeks pluss (WEI+)

R.22 Säästlik veekasutus: veevarude tasakaalu parandamise 
kohustustega seotud niisutatud alade osakaal

Investeeringud O.18 Toetust saavate 
tootlike investeeringute 
arv põllumajandus-
ettevõtetes
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

R.23 Keskkonna-/kliimaalane tulemuslikkus investeeringute 
kaudu: keskkonnahoiu või kliimaga seotud tootlike ja 
vähetootlike investeeringutega seotud toetust saavate 
põllumajandustootjate osakaal

O.19 Toetust saavate 
kohalike taristute arv

R.24 Keskkonna-/kliimaalase tulemuslikkuse suurendamine 
teadmiste kaudu: keskkonna-/kliimaalase tulemuslikkusega 
seotud nõustamis- või koolitustoetust saavate 
põllumajandustootjate osakaal

O.20 Toetust saavate 
vähetootlike 
investeeringute arv

O.21 Tootlike 
investeeringute arv 
väljaspool 
põllumajandusettevõtet

I.18 Põllumajandusmaa 
linnustikupopulatsioonide suurendamine: 
põllumajandusmaa linnustiku indeks

R.25 Säästva metsamajandamise toetamine: metsade kaitset 
ja majandamist toetavate halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal

O.22 Tegevuse 
alustamise toetust 
saavate noorte 
põllumajandustootjate 
arv

O.22 a Tegevuse 
alustamise toetust 
saavate uute 
põllumajandustootjate 
arv

I.19 Bioloogilise mitmekesisuse tõhusam 
kaitse: selliste ühenduse tähtsusega liikide ja 
elupaikade protsent põllumajandussektoris, 
mille arvukus/ulatus on stabiilne või suurenev

I.19 a Tolmeldajate arvukuse vähenemise 
peatamine ELis: ELi tolmeldajate indeks*a

R.26 Metsade ökosüsteemide kaitse: maastiku, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide teenuseid toetavate 
halduskohustustega seotud metsamaa osakaal 

Tegevuse alustamise 
toetused

O.23 Tegevuse 
alustamise toetust 
saavate 
maapiirkondade 
ettevõtjate arv

Panustada elurikkuse 
vähenemise 
ümberpööramisse, 
sealhulgas kaitses 
kasulikku loomastikku, 
sealhulgas 
tolmeldajaliike, 
edendades bioloogilist 
mitmekesisust 
põllumajanduses, 
keskkonnateenuseid, 
looduskaitset ja 
agrometsandust ning 
panustades loodusliku 
riski ennetamisse ja 
suurema vastupidavuse 
saavutamisse, taastades 
ja säilitades muldasid, 
veekogusid, elupaiku ja 
maastikke ning toetades 
suure loodusväärtusega 
põllumajandustootmise 
süsteeme

I.20 Ökosüsteemi teenuste osutamise 
edendamine: maastikuelemente sisaldava 
põllumajandusmaa osakaal

R. 27 Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate 
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa, 
sealhulgas suure loodusväärtusega põllumajandusmaa 

Koostöö O.24 Toetust saavate 
tootjarühmade/-
organisatsioonide arv
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

osakaal O.25 ELi 
kvaliteedikavades 
osalemiseks toetust 
saavate põllumajandus-
ettevõtjate arv

I.20 a Bioloogilise mitmekesisuse 
suurendamine põllumajandussüsteemis: 
sortide suurem mitmekesisus

R.28 Natura 2000 toetamine: kaitse, säilitamise ja taastamise 
kohustustega seotud Natura 2000 võrgustiku ala

O.26 Põlvkondade 
vahetuse projektide arv 
(noored/vanemaealised 
põllumajandustootjad)

R.28 a Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine: 
Bioloogilist mitmekesisust põllumajanduses toetavate 
kohustustega hõlmatud maa osakaal, jaotatuna 
sekkumisliikide kaupa
R.29 Maastikule iseloomulike vormide säilitamine: 
maastikule iseloomulike vormide (sh hekkide, puude ja muu 
poolloodusliku taimestiku) haldamise kohustustega seotud 
põllumajandusmaa osakaal 

R.29 a Mesipuude säilitamine: mesinduse toetust saavate 
toetusesaajate arv

O.27 Kohaliku arengu 
strateegiate arv 
(LEADER) 

O.28 Koostöörühmade 
arv (v.a punkti O.1 all 
esitatud Euroopa inno-
vatsioonipartnerlus)

Olla atraktiivne noorte ja 
uute 
põllumajandustootjate 
jaoks ja neid toetada 
ning edendada naiste 
osalemist 
põllumajandussektoris, 
eriti kõige suurema 
rahvastikukaoga 
piirkondades ja 
looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega 
aladel; soodustada kogu 
liidus koolitamist ja 

I.21 Atraktiivsuse suurendamine noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning ettevõtluse 
arengu soodustamine: noorte 
põllumajandustootjate, uute 
põllumajandustootjate ja VKEde arvu 
muutumine maapiirkondades 

I.21 a Atraktiivsuse suurendamine naiste 
jaoks: noorte põllumajandustootjate või uute 
põllumajandustootjatena tegevust alustavate 
naiste arvu muutumine 

R.30 Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte ja uute 
põllumajandustootjate arv, sh sooline jaotus

Teadmiste vahetamine 
ja teave

O.29 Koolituse 
läbinud/nõustatud 
põllumajandustootjate 
arv
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

kogemuste 
omandamist, kestlikku 
ettevõtluse arengut ja 
töökohtade loomist 
maapiirkondades

I.22 Maapiirkondade töökohtadesse 
panustamine: tööhõivemäära muutumine 
valdavalt maapiirkondades, sh sooline jaotus

R.31 Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides, sh sooline jaotus 

O.30 Koolituse 
läbinud/nõustatud 
muude isikute kui 
põllumajandustootjate 
arv

I.23 Maapiirkondade majanduskasvu 
panustamine: muutused SKP-s elaniku kohta 
valdavalt maapiirkondades

R.32 Maapiirkondade biomajanduse arendamine: toetuse 
abil loodud biomajandusettevõtete arv

O.31 
Keskkonnategevusega 
hõlmatud hektarite arv 
(tingimuslikkuse, 
rohujuuretasandi kava, 
põllumajanduse 
keskkonna- ja 
kliimameetmete, 
metsandusmeetmete 
ning 
mahepõllumajandusega 
hõlmatud füüsilise 
pindala koondnäitaja)

I.24 Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse jaotamise 
parandamine 

R.33 Maapiirkondade majanduse digiteerimine: 
põllumajandustootmise digitaliseerimiseks toetust saanud 
maaelanikkonna osakaal ja toetust saanud arukate külade 
strateegiaga hõlmatud maapiirkondade osakaal

Horisontaalsed näitajad

O.32 Hektarite arv, 
mille suhtes 
kohaldatakse teatavaid 
tingimusi (heade 
põllumajandus- ja 
keskkonnatavade 
kaupa)

Edendada sotsiaalset ja 
territoriaalset 
ühtekuuluvust 
maapiirkondades, 
sealhulgas töökohtade 
loomise, majanduskasvu, 
investeeringute, 
sotsiaalse kaasamise, 
maapiirkondade vaesuse 
vastu võitlemise ja 
kohaliku arengu kaudu, 
sealhulgas kvaliteetsete 
kohalike teenuste kaudu 
maapiirkondade 
kogukondadele, 
keskendudes eelkõige 
looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega 
aladele; edendada 
inimväärseid elu-, töö- 
ja majandustingimusi; 
mitmekesistada 
tegevust ja sissetulekut, 
sealhulgas 
põllumajandusturism, 
biomajandus, 
ringmajandus ja säästev 
metsamajandus, 
austades seejuures 
soolist võrdõiguslikkust; 

I.25 Sotsiaalse kaasatuse edendamine 
maapiirkondades: vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades, sh sooline jaotus

R.34 Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu 
saava maaelanikkonna osakaal

Valdkondlikud 
programmid

O.33 Rakendusfondi/-
programmi 
moodustavate 
tootjaorganisatsioonide 
arv 
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

Üldine sekkumisviis Väljundnäitajad 
(sekkumisviisi kaupa)

edendada 
maapiirkondades 
võrdseid võimalusi 
konkreetsete 
toetusmeetmetega ja 
tunnustada naiste tööd 
põllumajanduses, 
käsitöös, turisminduses 
ja kohalike teenuste 
osutamisel

R.35 Sotsiaalse kaasatuse parandamine: toetatud sotsiaalse 
kaasatuse projektidest kasu saavate vähemus- ja/või 
haavatavamatesse rühmadesse kuuluvate inimeste arv

O.34 Müügiedendus- ja 
teavitusmeetmete arv 
ning turujärelevalve 

I.26 Antibiootikumide kasutamise piiramine 
põllumajanduses: müük/kasutamine 
toiduloomade hulgas

R.36 Antibiootikumide kasutamise piiramine: 
antibiootikumide kasutamist piiravate toetatud meetmetega 
(ennetamine/vähendamine) seotud loomühikute osakaal

O.35 Mesinduse 
säilitamise/arendamise 
meetmete arv

I.27 Pestitsiidide säästev ja vähesem 
kasutamine: pestitsiididega kaasnevate 
ohtude, pestitsiidide kasutamise ja mõju 
vähendamine**

R.37 Pestitsiidide säästev ja vähesem kasutamine: 
pestitsiidide kasutamisega kaasnevate ohtude ja mõju 
vähendamiseks pestitsiidide säästva kasutamiseni viivate 
toetatud erimeetmetega seotud põllumajandusmaa osakaal

Parandada ELi 
põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna 
nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla 
kuulub nii ohutu, toitev, 
kvaliteetne ja säästev 
toit, mahepõllundus, 
toidu raiskamine kui ka 
keskkonnahoidlikkus, 
antimikroobikumi-
resistentsus ning 
loomade tervise ja 
heaolu parandamine, 
samuti ühiskonna 
teadlikkuse 
suurendamine 
põllumajanduse ja 
maapiirkondade 
tähtsusest, aidates 
seejuures kaasa kestliku 
arengu tegevuskava 
2030 rakendamisele

I.28 Tarbijanõudluse rahuldamine kvaliteetse 
toidu järele: toodangu väärtus vastavalt ELi 
kvaliteedikavadele (sh orgaaniline toodang) 

R.38 Loomade heaolu parandamine: loomade heaolu 
parandamise toetatud meetmetega hõlmatud loomühikute 
osakaal

R.38 a Mahepõllumajandusettevõtete arvu suurendamine: 
mahepõllumajandusele ülemineku toetust saanud 
põllumajandusettevõtete arv
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* 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.

Muudatusettepanek 717

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

GAEC 1 Püsirohumaa ja põllumajandusmaa suhtarvu 
säilitamine

Põllumajandusliku 
otstarbe muutmise 
vastased üldised 
kaitsemeetmed 
süsinikuvaru 
säilitamiseks

GAEC 2 Märg- ja turbaalade asjakohane kaitse Süsinikurikaste muldade 
kaitse

Kliima ja 
keskkond

Kliimamuutused 
(leevendamine ja 
muutustega 
kohanemine)

GAEC 3 Koristusjäätmete põletuskeeld, välja arvatud 
taimetervise eesmärkidel 

Mulla orgaanilise aine 
sisalduse säilitamine
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika 
alane tegevusraamistik: 
artikli 11 lõike 3 punktid e ja h, mis on 
seotud fosfaatide hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes kohaldatavate 
kohustuslike nõuetega

SMR 2 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise 
kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1): 
artiklid 4 ja 5

GAEC 4 Puhverribade rajamine vooluveekogude 
äärde1 

Jõevoolu kaitse reostuse 
ja äravoolu eest

Vesi

GAEC 5 Põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustava abivahendi2 
kasutamine

Toitainete säästlik 
haldamine

1 [./.]
2 [./.]
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

GAEC 6 Mulla degradeerumise ohtu vähendavad 
maaharimistavad, sealhulgas kalde 
arvessevõtmine

Kohaspetsiifilistele 
tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus 
erosiooni piiramiseks

GAEC 7 Katmata mulla puudumine kõige 
kriitilisema(te)l perioodi(de)l

Mulla kaitse talvel

Muld 
(kaitse ja kvaliteet)

GAEC 8 Külvikord Mulla potentsiaali 
säilitamine

SMR 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta 
direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku 
kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7): 
artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Bioloogiline 
mitmekesisus ja 
maastik
(kaitse ja kvaliteet

SMR 4 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7): 
artikli 6 lõiked 1 ja 2
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

GAEC 9  Tootmisega mitteseotud objektide või 
maa-alade all asuva põllumajandusmaa 
minimaalne osakaal

 Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine

 Keeld lõigata hekke ja puid lindude 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise 
ajal 

 Meetmed invasiivsete taimeliikide 
vältimiseks (lisavõimalus)

Tootmisega mitteseotud 
objektide ja maa-ala 
säilitamine, et 
suurendada 
põllumajandusettevõtte 
bioloogilist mitmekesisust

GAEC 10 Keeld muuta või künda Natura 2000 aladel 
asuvaid püsirohumaid

Elupaikade ja liikide 
kaitse

Rahva-, 
looma- ja 
taimetervis

Toiduohutus

SMR 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1): 

artiklid 14 ja 15, artikli 17 lõige 11 ning 
artiklid 18, 19 ja 20

1 [./.]
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 6 Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta 
direktiiv 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või türostaatilise toimega 
ainete ja beetaagonistide kasutamise 
keelamist loomakasvatuses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 
88/299/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3): 

artikli 3 punktid a, b, d ja e ning artiklid 4, 5 
ja 7

SMR 7 Nõukogu 15. juuli 2008. aasta 
direktiiv 2008/71/EÜ sigade 
identifitseerimise ja registreerimise kohta 
(ELT L 213, 8.8.2005, lk 31): 

artiklid 3, 4 ja 5

Loomade 
identifitseerimine ja 
registreerimine

SMR 8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 
2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000 
veiste identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete märgistamise ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks 
tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.8.2000, 
lk 1): 

artiklid 4 ja 7
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 9 Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus 
(EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse 
lammaste ja kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem ja muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning 
direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ 
(ELT L 5, 9.1.2004, lk 8):

artiklid 3, 4 ja 5

SMR 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, 
millega sätestatakse teatavate 
transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 
31.5.2001, lk 1):

artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15

Loomahaigused

SMR 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 
2016. aasta määrus (EL) 2016/429 
loomataudide kohta (ELT L 84, 31.3.2016, 
lk 1): 

artikli 18 lõige 1 suu- ja sõrataudi, sigade 
vesikulaarhaiguse ja lammaste katarraalse 
palaviku osas
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu 
direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1): 

artikli 55 esimene ja teine lause

Taimekaitsevahendid

SMR 13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 71): 

artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 lõiked 1–5; 

artikkel 12 seoses piirangutega, mida 
kohaldatakse pestitsiidide kasutamise suhtes 
vee raamdirektiivi ja Natura 2000 
võrgustikku käsitlevate õigusaktide põhjal 
kindlaks määratletud kaitsealadel 

artikli 13 lõiked 1 ja 3, milles käsitletakse 
pestitsiidide käitlemist ja ladustamist ning 
pestitsiidijääkide töötlemist 
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Pindala Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 14 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse 
vasikate kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, lk 7): 

artiklid 3 ja 4

SMR 15 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse 
sigade kaitse miinimumnõuded (ELT L 47, 
18.2.2009, lk 5): 

artiklid 3 ja 4

Loomade 
heaolu

Loomade heaolu

SMR 16 Nõukogu 20. juuli 1998. aasta 
direktiiv 98/58/EÜ põllumajandusloomade 
kaitse kohta (EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23): 

artikkel 4

Muudatusettepanek

Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

Kliima ja 
keskkond

Kliimamuutused 
(leevendamine ja 
muutustega 
kohanemine)

GAEC 1 Püsirohumaa ja põllumajandusmaa suhtarvu 
säilitamine piirkondlikul või riiklikul 
tasandil kindlaks määratud tasemel, 
võrreldes 2019. aastale eelnenud 
võrdlusaastaga. 

Suurim variatsioonikordaja on 5 %

Põllumajandusliku 
otstarbe muutmise 
vastased üldised 
kaitsemeetmed 
süsinikuvaru 
säilitamiseks
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

GAEC 2 Märg- ja turbaalade hooldamine Natura 
2000 tundlikel aladel

Süsinikurikaste muldade 
kaitse

GAEC 3 Koristusjäätmete põletuskeeld, välja 
arvatud taimetervise eesmärkidel 

Mulla orgaanilise aine 
sisalduse säilitamine, 
õhusaaste vähendamine

SMR 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik:
artikli 11 lõike 3 punktid e ja h, mis on 
seotud fosfaatide hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes kohaldatavate 
kohustuslike nõuetega

SMR 2 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise 
kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1):

artikkel 5

GAEC 4 Puhverribade rajamine vooluveekogude 
äärde pestitsiide ja väetisi kasutamata

Jõevoolu, veevarude ja 
ökosüsteemide kaitse 
reostuse ja äravoolu eest

Vesi

GAEC 5 välja jäetud välja jäetud
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

GAEC 6 Mulla degradeerumise ja kao ohtu 
vähendavad asjakohased maaharimistavad, 
sealhulgas kalde arvessevõtmine

Kohaspetsiifilistele 
tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus 
erosiooni piiramiseks

GAEC 7 Minimaalne taimkate või mulla kaitse 
erosiooni piiramiseks kõige tundlikumatel 
perioodidel

Mulla füüsiline kaitse 
erosiooni eest, 
mullaelustiku säilitamine

Muld: kaitse, 
kvaliteet 

(mulla huumusetekke 
arendamine)

GAEC 8 Külvikord või alternatiivsed 
viljelusmeetodid põllumaal, välja arvatud 
vees kasvavate põllukultuuride puhul

Mulla potentsiaali 
säilitamine

SMR 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7):

artikli 3 lõige 1, artikli 3 lõike 2 punkt b, 
artikli 4 lõiked 1, 2 ja 4

Bioloogiline 
mitmekesisus ja 
maastik

(kaitse ja kvaliteet)

SMR 4 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7):

artikli 6 lõiked 1 ja 2
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

GAEC 9  Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine

 Keeld lõigata hekke ja puid lindude 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise 
ajal 

 Meetmed invasiivsete taimeliikide 
vältimiseks (lisavõimalus)

Tootmisega mitteseotud 
objektide ja maa-ala 
säilitamine, et 
suurendada 
põllumajandusettevõtte 
bioloogilist mitmekesisust

GAEC 10 Püsirohumaa asjakohane kaitse Natura 
2000 aladel, mida käsitatakse 
kohaspetsiifiliste kaitsekorralduskavade 
kohaselt tundlikute aladena

Elupaikade ja liikide 
kaitse, CO2 sidumine

Rahva-, 
looma- ja 
taimetervis

Toiduohutus

SMR 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) 
nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1):

artiklid 14 ja 15, artikli 17 lõige 11 ning 
artiklid 18, 19 ja 20

1 [./.]
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 6 Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 
96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või türostaatilise toimega 
ainete ja beetaagonistide kasutamise 
keelamist loomakasvatuses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ 
(EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3):

artikli 3 punktid a, b, d ja e ning artiklid 4, 5 
ja 7

SMR 7 Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 
2008/71/EÜ sigade identifitseerimise ja 
registreerimise kohta (ELT L 213, 8.8.2005, 
lk 31):

artiklid 3 ja 4

Loomade 
identifitseerimine ja 
registreerimine

SMR 8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 
2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000 
veiste identifitseerimise ja registreerimise 
süsteemi loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete märgistamise ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks 
tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.8.2000, 
lk 1):

artikkel 7
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 9 Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus 
(EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse 
lammaste ja kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem ja muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 
92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8):

artiklid 3 ja 5

SMR 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, 
millega sätestatakse teatavate 
transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 
31.5.2001, lk 1):

artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15

Loomahaigused

SMR 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 
2016. aasta määrus (EL) 2016/429 
loomataudide kohta (ELT L 84, 31.3.2016, 
lk 1):

artikli 18 lõige 1 suu- ja sõrataudi, sigade 
vesikulaarhaiguse ja lammaste katarraalse 
palaviku osas
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1):

artikli 55 esimene ja teine lause

Taimekaitsevahendid

SMR 13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT 
L 309, 24.11.2009, lk 71):

artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 lõiked 1–5;

artikkel 12 seoses piirangutega, mida 
kohaldatakse pestitsiidide kasutamise suhtes 
vee raamdirektiivi ja Natura 2000 
võrgustikku käsitlevate õigusaktide põhjal 
kindlaks määratud kaitsealadel;

artikli 13 lõiked 1 ja 3, milles käsitletakse 
pestitsiidide käitlemist ja ladustamist ning 
pestitsiidijääkide töötlemist 

Loomade 
heaolu

Loomade heaolu SMR 14 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse 
vasikate kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, lk 7):

artiklid 3 ja 4
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Valdkonnad Põhiküsimus Nõuded ja standardid Standardi peamine 
eesmärk

SMR 15 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse 
sigade kaitse miinimumnõuded (ELT L 47, 
18.2.2009, lk 5):

artiklid 3 ja 4

SMR 16 Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/58/EÜ põllumajandusloomade kaitse 
kohta (EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23):

artikkel 4
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Muudatusettepanek 718

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON 
OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 ESIMESES LÕIGUS

 (jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja 
järgnevad 
aastad

Belgia 485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

485 603 
954

Bulgaaria 776 281 
570

784 748 
620

793 215 
670

801 682 
719

810 149 
769

818 616 
819

818 616 
819

Tšehhi 
Vabariik

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

838 844 
295

Taani 846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

846 124 
520

Saksamaa 4 823 
107 939

4 823 
107 939

4 823 107 
939

4 823 107 
939

4 823 
107939

4 823 
107 939

4 823 107 
939

Eesti 167 721 
513

172 667 
776

177 614 
039

182 560 
302

187 506 
565

192 452 
828

192 452 
828

Iirimaa 1 163 
938 279

1 163 
938 279

1 163 938 
279

1 163 938 
279

1 163 938 
279

1 163 
938 279

1 163 938 
279

Kreeka 2 036 
560 894

2 036 
560 894

2 036 560 
894

2 036 560 
894

2 036 560 
894

2 036 
560 894

2 036 560 
894

Hispaania 4 768 
736 743

4 775 
898 870

4 783 060 
997

4 790 223 
124

4 797 385 
252

4 804 
547 379

4 804 547 
379

Prantsusmaa 7 147 
786 964

7 147 
786 964

7 147 786 
964

7 147 786 
964

7 147 786 
964

7 147 
786 964

7 147 786 
964

Horvaatia 344 340 
000

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

367 711 
409

Itaalia 3 560 
185 516

3 560 
185 516

3 560 185 
516

3 560 185 
516

3 560 185 
516

3 560 
185 516

3 560 185 
516

Küpros 46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094

46 750 
094 46 750 094

Läti 299 633 
591

308 294 
625

316 955 
660

325 616 
694

334 277 
729

342 938 
763

342 938 
763

Leedu 510 820 
241

524 732 
238

538 644 
234

552 556 
230

566 468 
227

580 380 
223

580 380 
223
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja 
järgnevad 
aastad

Luksemburg 32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019

32 131 
019 32 131 019

Ungari 1 219 
769 672

1 219 
769 672

1 219 769 
672

1 219 769 
672

1 219 769 
672

1 219 
769 672

1 219 769 
672

Malta 4 507 
492

4 507 
492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 

492 4 507 492

Madalmaad 703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

703 870 
373

Austria 664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

664 819 
537

Poola 2 972 
977 807

3 003 
574 280

3 034 170 
753

3 064 767 
227

3 095 363 
700

3 125 
960 174

3 125 960 
174

Portugal 584 824 
383

593 442 
972

602 061 
562

610 680 
152

619 298 
742

627 917 
332

627 917 
332

Rumeenia 1 856 
172 601

1 883 
211 603

1 910 250 
604

1 937 289 
605

1 964 328 
606

1 991 
367 607

1 991 367 
607

Sloveenia 129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

129 052 
673

Slovakkia 383 806 
378

388 574 
951

393 343 
524

398 112 
097

402 880 
670

407 649 
243

407 649 
243

Soome 505 999 
667

507 783 
955

509 568 
242

511 352 
530

513 136 
817

514 921 
104

514 921 
104

Rootsi 672 760 
909

672 984 
762

673 208 
615

673 432 
468

673 656 
321

673 880 
175

673 880 
175

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON 
OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 ESIMESES LÕIGUS

 (jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja 
järgnevad 
aastad

Belgia X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X

Taani X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja 
järgnevad 
aastad

Eesti X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X

Küpros X X X X X X X

Läti X X X X X X X

Leedu X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Ungari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Poola X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X

Soome X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X

Muudatusettepanek 719

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE VEINISEKTORI SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD 
IGA-AASTASED RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 82 LÕIKES 
1

EUR (jooksevhinnad)

Bulgaaria 25 721 000
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Tšehhi Vabariik 4 954 000

Saksamaa 37 381 000

Kreeka 23 030 000

Hispaania 202 147 000

Prantsusmaa 269 628 000

Horvaatia 10 410 000

Itaalia 323 883 000

Küpros 4 465 000

Leedu 43 000

Ungari 27 970 000

Austria 13 155 000

Portugal 62 670 000

Rumeenia 45 844 000

Sloveenia 4 849 000

Slovakkia 4 887 000

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE VEINISEKTORI SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD 
IGA-AASTASED RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 82 
LÕIKES 1

EUR (jooksevhinnad)

Bulgaaria X

Tšehhi Vabariik X

Saksamaa X

Kreeka X

Hispaania X

Prantsusmaa X

Horvaatia X

Itaalia X

Küpros X

Leedu X

Ungari X
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Austria X

Portugal X

Rumeenia X

Sloveenia X

Slovakkia X
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Muudatusettepanek 720

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE PUUVILLATOETUSEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 TEISES LÕIGUS

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Bulgaaria 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Kreeka 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Hispaania 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugal 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE PUUVILLATOETUSEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 TEISES LÕIGUS

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Bulgaaria X X X X X X X
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Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Muudatusettepanek 721

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (V.A PUUVILLATOETUS), PÄRAST MAHAARVAMISI JA ENNE ÜMBERPAIGUTAMIST, 
MILLELE ON OSUTATUD RTIKLI 81 LÕIKES 1

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaaria 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Tšehhi Vabariik 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Taani 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Saksamaa 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Eesti 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Iirimaa 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Kreeka 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

Hispaania 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Prantsusmaa 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Horvaatia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Itaalia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Küpros 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Läti 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Leedu 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luksemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungari 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Madalmaad 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austria 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Poola 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugal 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Rumeenia 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Sloveenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakkia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Soome 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Rootsi 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175
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Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (V.A PUUVILLATOETUS), PÄRAST MAHAARVAMISI JA ENNE ÜMBERPAIGUTAMIST, 
MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKES 1

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X

Taani X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X

Eesti X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X

Küpros X X X X X X X

Läti X X X X X X X

Leedu X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Ungari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Poola X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X

Soome X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X

Muudatusettepanek 722

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3

 (jooksevhinnad eurodes)
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Belgia 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgaaria 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Tšehhi Vabariik 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Taani 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Saksamaa 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Eesti 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Iirimaa 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Kreeka 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Hispaania 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Prantsusmaa 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Horvaatia 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Itaalia 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Küpros 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988

Läti 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Leedu 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Luksemburg 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Ungari 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Malta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Madalmaad 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Austria 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Poola 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Portugal 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumeenia 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Sloveenia 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovakkia 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Soome 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Rootsi 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

EL-27 kokku 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Tehniline abi 
(0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Kokku 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3

 (jooksevhinnad eurodes)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Belgia X X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X X
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Taani X X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X X

Eesti X X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X X

Küpros X X X X X X X X

Läti X X X X X X X X

Leedu X X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X X

Ungari X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X X

Austria X X X X X X X X

Poola X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X X
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Slovakkia X X X X X X X X

Soome X X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X X

EL-27 kokku X X X X X X X X

Tehniline abi 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Kokku X X X X X X X X

Muudatusettepanek 723

Ettepanek võtta vastu määrus
IXa lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3

 (2018. aasta hinnad,1 eurodes)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Belgia 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Bulgaaria 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Tšehhi Vabariik 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Taani 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Saksamaa 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Eesti 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611  546 647 403

Iirimaa 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Kreeka 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Hispaania 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Prantsusmaa 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Horvaatia 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Itaalia 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Küpros 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711

Läti 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Leedu 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Luksemburg 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Ungari 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Malta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Madalmaad 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Austria 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Poola 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugal 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Rumeenia 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Sloveenia 96 351 317  94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovakkia 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Soome 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Rootsi 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

EL-27 kokku 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Tehniline abi 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Kokku 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________
1 2018. aasta hinnad on esitatud vaid teavitamise eesmärgil; need on soovituslikud ja ei ole õiguslikult siduvad.

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 
LÕIKES 3

(2018. aasta hinnad,1 eurodes)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Belgia X X X X X X X X
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Bulgaaria X X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X X

Taani X X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X X

Eesti X X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X X

Küpros X X X X X X X X

Läti X X X X X X X X

Leedu X X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X X

Ungari X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X X

Austria X X X X X X X X

Poola X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021–2027 
KOKKU

Rumeenia X X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X X

Soome X X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X X

EL-27 kokku X X X X X X X X

Tehniline abi 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Kokku X X X X X X X X

__________________
1 2018. aasta hinnad on esitatud vaid teavitamise eesmärgil; need on soovituslikud ja ei ole õiguslikult siduvad.

Muudatusettepanek 724

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

EESMÄRGI „OLLA ATRAKTIIVNE NOORTE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS JA SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE ARENDAMIST“ SAAVUTAMISEKS ETTE 
NÄHTUD MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 5

(jooksevhinnad eurodes)
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tšehhi Vabariik 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Taani 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Saksamaa 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Eesti 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Iirimaa 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Kreeka 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Hispaania 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Prantsusmaa 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Horvaatia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Itaalia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Küpros 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Läti 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Leedu 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luksemburg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungari 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Madalmaad 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Poola 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumeenia 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Sloveenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakkia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Soome 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Rootsi 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Muudatusettepanek

NOORTE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS ETTE NÄHTUD MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 4

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X

Taani X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X

Eesti X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Prantsusmaa X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X

Küpros X X X X X X X

Läti X X X X X X X

Leedu X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Ungari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Poola X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X

Soome X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X
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Muudatusettepanek 725

Ettepanek võtta vastu määrus
IXa a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek
/

Muudatusettepanek

IXa a LISA (uus)

TOETUSTE SUURUS TEATAVATE MAAELU ARENGU SEKKUMISLIIKIDE PUHUL

Artikkel Sisu

Miinimum-
/maksimumsumma 

eurodes või 
miinimum-

/maksimummäär
Põllumajanduse 
keskkonnasäästlikkuse, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise meetmete 
ning muude 
halduskohustustega seotud abi

600(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas 
üheaastaste kultuuride puhul

900(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas 
mitmeaastaste erikultuuride puhul

Artikkel 65

450(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas 
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Artikkel Sisu

Miinimum-
/maksimumsumma 

eurodes või 
miinimum-

/maksimummäär
muu maakasutuse puhul

200(*) Maksimaalselt loomühiku kohta 
aastas põllumajandustootjate jaoks 
kadumisohus olevate kohalike 
tõugude kasvatamiseks

500 Maksimaalselt loomühiku kohta 
loomade heaolu edendavate tegevuste 
puhul

200(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas 
tegevuste puhul, mis hõlmavad 
metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenuseid ja metsa säilitamist

Looduslike või muude 
piirkondlikust eripärast 
tulenevate piirangutega seotud 
abi

25 Minimaalselt hektari kohta aastas 
toetusesaaja toetust saava maa-ala 
kohta keskmiselt

250(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas

Artikkel 66

450(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas 
mägialadel, mis on määratletud 
määruse (EL) 1305/2013 artikli 32 
lõikes 2

Teatavatest kohustuslikest 
nõuetest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate teguritega seotud 
abi

500(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas 
esialgsel perioodil, mis ei ületa viit 
aastat

Artikkel 67

200(*) Maksimaalselt hektari kohta aastas
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Artikkel Sisu

Miinimum-
/maksimumsumma 

eurodes või 
miinimum-

/maksimummäär
50(**) Minimaalselt hektari kohta aastas 

veepoliitika raamdirektiivi kohasteks 
toetusteks

Artikkel 68 Investeerimisabi 55 % Rahastamiskõlblike kulude 
ülemmäär. Seda määra võib ületada 
kooskõlas artikli 68 lõikega 4

Artikkel 68 
a

Niisutusse investeerimise abi 75 % Rahastamiskõlblike kulude 
ülemmäär

Artikkel 69 Abi noorte 
põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ning kestliku 
põllumajandusettevõtluse stardi- 
ja arendusabi

100 000  Maksimaalselt abisaaja kohta 

Artikkel 69 
a

Abi digitehnoloogia 
kasutamiseks

70 % Rahastamiskõlblike kulude 
ülemmäär

Artikkel 70 Abi riskijuhtimisvahendite 
kasutamiseks

70 % Rahastamiskõlblike kulude 
ülemmäär 

Koostöö: Abi 
põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade jaoks 

3 000 Maksimaalselt põllumajandusliku 
majapidamise kohta aastas

70 % Teavitus- ja müügiedendusmeetmete 
rahastamiskõlblikest kuludest

Artikkel 71

Koostöö: abi tootjarühmade ja -
organisatsioonide loomiseks

10 % Protsendina turustatud toodangust 
esimese viie aasta jooksul pärast 
tunnustamist. Abi väheneb järk-
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Artikkel Sisu

Miinimum-
/maksimumsumma 

eurodes või 
miinimum-

/maksimummäär
järgult

100 000 Kõigil juhtudel maksimaalselt aasta 
kohta

Abi nõustamisteenusteks 1 500 Ühe nõustamise maksimumsumma

200 000 Maksimaalselt nõustajate koolituseks 
kolme aasta kohta

Artikkel 72

Abi muude teadmiste 
vahetamise ja teabeteenuste 
jaoks

100 % Rahastamiskõlblike kulude 
ülemmäär

(*) Neid summasid võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel suurendada, võttes arvesse maaelu arengu programmides põhjendatavaid erilisi asjaolusid. 
(**) Seda summat võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel vähendada, võttes arvesse maaelu arengu programmides põhjendatavaid erilisi asjaolusid.

Muudatusettepanek 726

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

Eesmärgid Põhinäitajad
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Eesmärgid Põhinäitajad

Toetada põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et 
suurendada toiduga kindlustatust

O.3 ÜPP toetusesaajate arv

R.6 Ümberjaotamine väiksematele 
põllumajandusettevõtetele: keskmisest väiksema suurusega 
toetuskõlblikele põllumajandusettevõtetele antava lisatoetuse 
protsent hektari kohta (võrreldes keskmisega)

Suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates muu 
hulgas erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule ning nende 
kasutuselevõtule

R.9 Põllumajandusettevõtete kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe suurendamiseks antavat investeeringutoetust 
saavate põllumajandustootjate osakaal

Parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas

R.10 Parem tarneahela korraldus: toetust saavates 
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, kohalikel turgudel, 
lühikestes tarneahelates ja kvaliteedikavades osalevate 
põllumajandustootjate osakaal

Panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning säästvasse 
energiasse

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis: heitkoguste 
vähendamise ning süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, põllumajandusmaa turbarabas, mets 
jne)
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Eesmärgid Põhinäitajad

Edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist 
nagu vesi, muld ja õhk 

O.13 Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (põllumajanduslike) hektarite 
arv
R.4 Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade 
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega seotud kasutatava põllumajandusmaa 
osakaal

Panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke 

R. 27 Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate 
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa osakaal 

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja 
soodustada ettevõtluse arendamist

R.30 Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte 
põllumajandustootjate arv 

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat 
metsamajandust;

R.31 Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides

R.34 Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu 
saava maaelanikkonna osakaal
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Eesmärgid Põhinäitajad

Parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele 
toidu ja tervise osas, siia alla kuulub 
nii ohutu, toitev ja säästev toit kui ka 
loomade heaolu

O.16 Loomade heaolu, loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete tõhustamisega seotud toetusega 
hõlmatud loomühikute arv

Muudatusettepanek

Eesmärgid Põhinäitajad

Toetada põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et 
suurendada toiduga kindlustatust

O.3 ÜPP toetusesaajate arv, sealhulgas jaotus 
sekkumisliikide kaupa

R.6 Ümberjaotamine väiksematele 
põllumajandusettevõtetele: keskmisest väiksema suurusega 
toetuskõlblikele põllumajandusettevõtetele antava lisatoetuse 
protsent hektari kohta (võrreldes keskmisega)
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Eesmärgid Põhinäitajad

Suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates muu 
hulgas erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, uuenduslikele 
lahendustele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule ning nende 
kasutuselevõtule

R.9 Põllumajandusettevõtete kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe suurendamiseks antavat investeeringutoetust 
saavate põllumajandustootjate osakaal

Parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas

R.10 Parem tarneahela korraldus: toetust saavates 
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, kohalikel turgudel, 
lühikestes tarneahelates ja kvaliteedikavades osalevate 
põllumajandustootjate osakaal

Panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning säästvasse 
energiasse

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja biomassis: heitkoguste 
vähendamise ning süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, põllumajandusmaa märgaladel ja 
turbarabas, mets jne)

Edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist 
nagu vesi, muld ja õhk 

O.13 Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest (k.a ökokava) kaugemale minevate 
(põllumajanduslike) hektarite arv ja muude üksuste arv
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Eesmärgid Põhinäitajad

R.4 Sissetulekutoetuse sidumine standardite ja heade 
tavadega: sissetulekutoetusega hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega seotud kasutatava põllumajandusmaa 
osakaal

Panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke

R. 27 Elupaikade ja liikide säilitamine: bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist või taastamist toetavate 
halduskohustustega hõlmatud põllumajandusmaa, sealhulgas 
suure loodusväärtusega põllumajandusmaa osakaal 

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja 
soodustada ettevõtluse arendamist

R.30 Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte ja uute 
põllumajandustootjate arv, sh sooline jaotus

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat 
metsamajandust

R.31 Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides, sh sooline jaotus

R.34 Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu 
saava maaelanikkonna osakaal
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Eesmärgid Põhinäitajad

Parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele 
toidu ja tervise osas, siia alla kuulub 
nii ohutu, toitev ja säästev toit kui ka 
loomade heaolu

O.16 Loomade heaolu, loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete tõhustamisega seotud toetusega 
hõlmatud loomühikute arv
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjoni ettepanek ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformimiseks on 
enneolematu radikaalne paradigmamuutus, sest ainult ettekirjutustele ja keerulisele 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade raamistikule tuginevalt korralt plaanitakse üle minna 
konkreetsete tulemuste saavutamisele põhinevale tugeva keskkonnamõõtmega korrale, kus 
liikmesriikidel lastakse nende konkreetsete vajaduste täitmiseks subsidiaarsuse põhimõtet 
laiaulatuslikult rakendada. Komisjon ei kontrolli enam ÜPP toetuste haldamist kohapeal ning 
keskendub nende eesmärkide täitmise taseme jälgimisele, mille liikmesriigid on ühiste 
erieesmärkide alusel kehtestanud. Komisjoni sõnul on üks ettepaneku ajenditest lihtsustamine, 
samuti on selleks halduskoormuse vähendamine liikmesriikide ja toetusesaajate jaoks.

Uus ÜPP mudel tähendab, et nn esimene ja teine sammas ühendatakse üheks määruseks, 
millesse lisatakse samuti suur osa põllumajandustoodete turgude ühisest korraldusest, ning et 
kõik see toimub uute riiklike strateegiakavade üldisema vaatenurga kaudu.

Reformi keskmes on ÜPP toetuste ümberjaotamine, ajakohastamine, innovatsioon ja eelkõige 
keskkonnaküsimuste suhtes hoolivam põllumajandus.

Raportööri meelest on tegemist projektiga, mida on sügavalt mõjutanud eelarvekärbete oht, 
millega Euroopa Liit hetkel Ühendkuningriigi lahkumise tõttu silmitsi seisab, ning 
tõenäoliselt ka teised poliitilised prioriteedid.

Kui raportöör Euroopa Parlamendi raporti projekti koostas, käisid parasjagu läbirääkimised 
uue mitmeaastase finantsraamistiku üle perioodiks 2021–2027, mistõttu on asjakohane, et 
Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon nõuab ÜPP toetamise jätkamist liidu eelarvest 
vähemalt samal tasemel kui seda tehakse käimasoleval programmitöö perioodil. Euroopa 
riikide valitsustele tuleb meenutada, kui oluline on see poliitika paljude maapiirkondade 
arengumootorina ning selleks, et tagada Euroopa tarbijate jaoks toidu kõrge kvaliteet, selle 
ohutus ja piisavus.

Paljud parlamendikomisjoni liikmed on väljendanud oma muret selle pärast, et ettepanekus on 
väga tugev subsidiaarsuse mõõde, mis kutsub esile taasriigistamise kardetud vaimu. Seetõttu 
on väga oluline see töö, mis parlamendikomisjoni liikmetel tuleb lähikuudel Euroopa 
Parlamendis ära teha, et muuta arutlusel olevat teksti ÜPP teatavate ühiste elementide 
tugevdamiseks. Raportöör leiab siiski, et selle ühise raamistiku loomise ja liikmesriikidele 
ELi eeskirjade oma territooriumi eripäradega kohandamiseks tegutsemisruumi jätmise vahel 
tuleb saavutada õige tasakaal. Ilma et raportöör seaks kahtluse alla uue mudeli põhimõtet, 
millega enamik asjaomastest sektoritest ja valitsustest tundub nõus olevat, on raporti üks 
teema ühtse Euroopa Liidu õigusnormide kogumi saavutamine, millega hoitakse ära 
konkurentsimoonutused eri liikmesriikide või piirkondade põllumajandustootjate vahel.

On paradoksaalne, et komisjon teeb ühelt poolt ettepaneku luua lihtsam poliitika ning teiselt 
poolt loob uue mudeli, mis muudab asjad vähemalt esimeste aastate jooksul keerulisemaks. 
Uute strateegiakavade kavandamine ja haldamine ei saa olema lihtne, mistõttu teeb raportöör 
ettepaneku lükata nende rakendamine 2023. aastasse. See väldiks ka tootjatele tehtavate 
maksete viibimist.

On võimalik, et liikmesriigid seisavad ambitsioonikate keskkonna-, majanduslike ja 
sotsiaalsete eesmärkidega seotud sihtide saavutamisel silmitsi paljude raskustega. Tundub 
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ilmne, et strateegiakavad sarnanevad esimestel aastatel mõnes mõttes katseprojektidele, mida 
tuleb võib-olla aja jooksul paremaks muuta. Siiski on üks liikmesriikidele pandud 
kohustustest põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamine, mis peaks olema 
põhimõtteliselt võimalik tänu satelliidipõhise andmekogumise laiaulatuslikule kasutamisele.

Lisaks mudeli muutmisele sisaldab ettepanek mitmeid uuenduslikke elemente, näiteks uue 
ökokava loomine tootmiskohustusega sidumata toetuste peatükis, mis näib vastavat kasvavale 
survele legitimeerida ÜPP keskkonna seisukohast lähtuvalt. Seda kava tuleb vaadelda 
ettepaneku uue keskkonnahoidlikkuse võtmes, milles nähakse samuti ette täiendavad 
tingimused ning nende põllumajanduse keskkonnameetmete ja kliimameetmete säilitamine, 
mida siiani on peetud ÜPP teiseks sambaks. Teisalt kasvaks maaelu arengu meetmete 
keskkonnaeesmärgid märkimisväärselt, kui jätta looduslike piirangutega alad välja EAFRD 
vahenditest selle 30 % arvutamisest, mis on kohustuslik siduda keskkonnaalaste ja 
kliimamuutustega võitlemisega seotud kohustustega.

Selleks et uus ökokava ei avaldaks põllumajandustootjate sissetulekutele olulist mõju, teeb 
raportöör ettepaneku jätta ettepanekuga alles teatavad maapiirkondade säilitamise seisukohast 
kasulikud tavad, et toetused hõlmaksid võimalikult paljusid toetusesaajaid. Lisaks tuleb 
võimaldada seda, et uus kava täiendaks ideaalselt maaelu arengu alaste jõupingutuste osana 
kohaldatavaid põllumajanduse keskkonnameetmeid ja kliimameetmeid. Looduslike 
piirangutega alade osas loodab raportöör, et Euroopa Parlamendis toimuvate arutelude käigus 
selguks, kui olulised on need keskkonna seisukohast, ning et lõpuks otsustataks neid 30 % 
arvutamisel mitte arvestada, võttes lisaks arvesse, et nii komisjoni enda ettepanekus kui ka 
mõjuhinnangus esineb osi, mis on vastuolus alusega, millele väljajätmine tugineb.

Raportöör leiab samuti, et komisjoni kavandatud tulemuspreemia on kaudselt ettepaneku 
keskkonnamõõtme osa ja et see ei too vastupidiselt sellele, mis esmapilgul tunduda võib, 
tegelikult kaasa vahendite hulga suurenemist parimate tulemustega riikide jaoks, vaid et 
tegemist on pelgalt nende riikide karistamisega, kes ei suuda tulemusi saavutada. Raportöör 
teeb seetõttu raportis ettepaneku see välja jätta, kuna uus mudel sisaldab juba rahalisi karistusi 
nende riikide jaoks, kes püstitatud eesmärke ei täida.

Teine uue mudeli sammas on ÜPP toetuste ümberjaotamine ning komisjon teeb sel eesmärgil 
ühelt poolt ettepaneku vähendada suurte ettevõtete saadavat vahendite hulka ja teiselt poolt 
luua kohustuslik ümberjaotav toetus, mida makstakse väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele. Erinevate reformiga seotud osalejatega suheldes leidis raportöör, et paljude 
meelest ei võeta komisjoni kavandatud piiramisel arvesse, et liikmesriikide tootmisstruktuurid 
on erinevad, mistõttu on selle mõju riigiti väga erinev. Raportööri muudatusettepanekute 
eesmärk on kõrvaldada see murekoht, pakkudes välja lahenduse, mis vastab iga riigi 
olukorrale paremini. Ümberjaotava toetuse osas jäetakse komisjoni ettepanekus lahtiseks 
kesksed küsimused, mida raportööri arvates tuleks alusaktis käsitleda, et sätestada ÜPP 
toetuste jaotamise kohta vähemalt ühised kriteeriumid.

Ettepaneku kohaselt peavad riiklikud strateegiakavad aitama saavutada uusi erieesmärke, mis 
on aluseks komisjoni kavandatud erinevatele mõju-, tulemus- ja rakendamise näitajatele, mille 
abil jälgida iga riigi püstitatud eesmärkide täitmise määra. Raportis ei tehta komisjoni 
ettepanekus ette nähtud eesmärkide ja näitajate osas märkimisväärseid muudatusi, et 
strateegiakavade rakendamist mitte veel keerulisemaks muuta, kuid on siiski soovitud 
kõnealuseid eesmärke ja näitajaid täiendada, et rõhutada eelkõige rahvastikukao probleemi ja 
seda, et naiste osalust maapiirkondade majanduses tuleb suurendada. 
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Uue mudeliga tuleb enne mis tahes eesmärkide täitmist tagada, et Euroopa 
põllumajandustootjate sissetulek on jätkuvalt piisav – see nõue on keskkonnaeesmärkidest 
lahutamatu, sest ebapiisav sissetulek mõjuks halvasti põllumajandustootjate pühendumusele 
keskkonda kaitsta. Seetõttu leiab raportöör, et jätkusuutlikkuse tagamiseks peab põhiline 
sissetulekutoetus olema tootjatele makstavate otsetoetuste hulgas suure kaaluga, ning teeb 
ettepaneku, et riiklike otsetoetuste jaoks mõeldud vahenditest eraldataks selle toetuse jaoks 
kindel miinimumsumma. 

Keerulises mõistete peatükis jääb silma tegeliku põllumajandustootja mõiste ning raportöör 
loodab, et parlamentaarsete arutelude käigus selgitatakse mõningaid olulisi aspekte. Mõned 
komisjoni poolt välja pakutud mõisted ei ole piisavalt selged, näiteks püsirohumaade mõiste, 
milles ei võeta arvesse määratlust, milles lepiti kokku alles kaks aastat tagasi koondmääruse 
raames ÜPPd käsitlevate õigustekstide kohta vahekokkuvõtete tegemisel. Uus mõiste ei 
hõlma nõuetekohaselt liikmesriikide erisusi, eelkõige Vahemere-äärsete rohumaade ja eriti 
metsakarjamaade (dehesa) eripära.

Tootmiskohustusega seotud toetused on samuti oluline osa arutelust. Raportöör on teadlik, kui 
vajalikud on need toetused keskkonnaalaselt või majanduslikult haavatavas olukorras 
ettevõtetele ja eelkõige maata loomakasvatustele, kellel ei ole võimalik saada toetusi muudest 
ÜPP vahenditest. Raportöör teeb ettepaneku säilitada toodanguga seotud toetuste kvoodid, 
tundes samas heameelt komisjoni ettepaneku üle anda liikmesriikidele võimalus pühendada 
otsetoetusteks mõeldud vahenditest kuni 3 % uute sektoripõhiste sekkumiste käivitamisele, 
mis võivad samuti aidata mõningate tootmisviisidega seotud probleeme lahendada.

Noorte põllumajandustootjate osas ei ole komisjoni ettepanekus võrreldes hetkel kehtivate 
toetusvahenditega märkimisväärseid muutusi, kuigi põlvkondade vahetus on üks uue määruse 
eesmärkidest. Kui eesmärk on maapiirkondi elavdada, usub raportöör, et meil on võimalik 
parandada ühiseid rahastamiskõlblikkuse eeskirju, panustades noortesse, kuid toetades samuti 
rohkem ka uusi põllumajandustootjaid nende vanusest olenemata ning edendades naiste 
osalemist maapiirkondade majanduses. 

Maaelu arengu peatükis on väga murettekitav ettepanek vähendada vahendeid ja alandada 
Euroopa kaasrahastamise määrasid enam kui 10 % võrra. Komisjon unustab, et teatavatel 
Euroopa riikidel ja piirkondadel on likviidsusprobleeme, mis mõjutavad kavade täitmise taset, 
ja et need probleemid võivad kärbete tegemise korral süveneda. 

Üldiselt on komisjoni kavandatud uus maaelu arengu peatükk võrreldes kehtiva määrusega 
palju sisutühjem ja võimaldab liikmesriikidele sekkumiste kavandamisel rohkem 
paindlikkust. Kuigi teatav paindlikkus on vajalik, leiab raportöör, et teksti tuleb täiendada, 
määratleda toetusesaajad paremini ja kehtestada eri sekkumiste kohta kõigi liikmesriikide 
jaoks ühised toetuste ülemmäärad.

Lõpetuseks soovib raportöör rõhutada, et tegemist on Euroopa maapiirkondade jaoks väga 
ulatusliku ja olulise ettepanekuga, mis tehakse Euroopa Liidu tuleviku seisukohast otsustaval 
hetkel, ning usub, et Euroopa Parlamendil on selles reformis täita oluline roll. Seetõttu soovib 
ta väljendada oma kindlat kavatsust töötada selle nimel, et praeguse parlamendikoosseisu 
jooksul tehtaks aruteludes märkimisväärseid edusamme.
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põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut 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
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Arvamuse koostaja (*): Giovanni La Via

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Möödunud aastatel on ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) märkimisväärselt reformitud. See 
etapp on olnud ülimalt tähtis Euroopa suurima poliitikavaldkonna tuleviku kujundamisel, kuid 
kahjuks ei ole selle raames suudetud nõuetekohaselt käsitleda olulisi probleeme, mis meid ees 
ootavad. ÜPP peab tagama meie kogukonnale esmased avalikud hüved, st toiduga 
kindlustatuse ja jätkusuutliku kasvu, ning pakkuma konkreetseid vastuseid keskkonna- ja 
kliimakriisile. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb piisavalt toetada põllumajandustootjate 
sissetulekut ja põllumajandussektori, eelkõige maapiirkondade tööhõivet.

Selleks on äärmiselt oluline jätta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ÜPP 
rahastamise tase samaks. Pärast Brexitit ja muid üleilmseid hädaolukordi, mis vajavad 
suuremat ELi eelarvetoetust, on uute poliitikavaldkondade rahastamise vajadus mõistetav, 
kuid see ei tohiks kahjustada ELi traditsioonilist ühist põllumajanduspoliitikat, millelt 
eeldatakse uute ja keeruliste ülesannete lahendamist aastakümnete jooksul.

Komisjoni ettepanekuga võetakse kasutusele uus mudel, mis põhineb üheksal eesmärgil ja kus 
keskendutakse keskkonna- ja kliimamuutustega seotud poliitikale. Teen ettepaneku muuta 
üheksast eesmärgist kahte, et need kehtivate keskkonnaõigusaktidega paremini kooskõlla viia. 
Ettepanek määratleb uue paradigma, kus liikmesriikidele jäetakse nende strateegiakavade 
kaudu suurem paindlikkus, samuti nähakse ette üleminek tulemuspõhisem poliitika.

Ma toetan uut tõhustatud tingimuslikkust ja kohustuslikku ökokava, mis võib aidata neid 
põllumajandustootjaid, kes annavad konkreetse panuse ELi kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
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ning liikmesriikide eesmärkide saavutamisse, kuid leian, et uues ettepanekus on 
liikmesriikidele jäetud liiga suur kaalutlusõigus ressursside kasutamisel ja sihtide määramisel. 
See võib kahjuks viia olukorrani, kus meil on 27 põllumajanduspoliitikat ja ÜPP ühishoiak 
kaotatakse silmist. Just seetõttu kavatsen tugevdada ettepaneku ühiseid aspekte, lisades 
alusakti teatavad elemendid ja vähendades liikmesriikide kaalutlusõigust. Muidugi olen nõus, 
et teatav paindlikkus on hea ja subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas, kuid me ei tohiks lasta 
liikmesriikidel kujundada põllumajandust täiesti eri suundades ja kohelda 
põllumajandustootjaid täiesti eri viisil, kuigi nende töö ja tegevusala on samad.

Lisaks vajab uus tulemustele orienteeritud ÜPP tugevat raamistikku, mis võimaldaks 
nõuetekohaselt hinnata ja jälgida poliitika tulemuslikkust igas liikmesriigis seatud 
erieesmärkide saavutamisel. Seejuures peaksime hoolikalt vältima seaduslünki ja sel moel 
tagama kindla vastutuse kulutuste ja tulemuste eest. 

Ettepanekus nähakse ette teatav paindlikkus, mis võimaldab liikmesriikidel vahendeid ümber 
paigutada, nt kuni 15 % otsetoetustest võib ümber paigutada EAFRD eraldistesse ja vastupidi 
ning suuremat osa toetustest võib ümber paigutada ainult esimesest sambast teise sambasse 
tegevuse puhul, mis on seotud keskkonna- ja kliimaeesmärkidega. Minu arvates oleks 
tõhusam lubada ümberpaigutusi ainult esimesest sambast teise sambasse.

Me peaksime alati meeles pidama, et tulevikuülesanne ei ole ainult toota suuremates kogustes 
ohutuid ja kvaliteetseid põllumajandustooteid, vaid toota toitu tõhusamalt ja kestlikumalt, 
tagades samal ajal oma põllumajandustootjate konkurentsivõime ja andes neile kogukonnale 
pakutavate keskkonnateenuste eest õiglast majanduslikku hüvitist. Sellega seoses on mul hea 
meel, et ettepanekus keskendutakse noortele. Olen kindlalt veendunud, et 2020. aasta järgse 
ÜPP keskmes peavad olema just noored, sest teisiti ei ole Euroopa põllumajandusel ega ka 
muudel valdkondadel tulevikku.

Kokkuvõtteks soovin rõhutada, et meil tuleb otsuseid teha ajal, mil Euroopa Parlamendi 
praeguse koosseisu ametiaeg hakkab lõppema. Loomulikult tahame lõpule viia poolelioleva 
seadusandlustöö (sealhulgas käesoleva tähtsa õigusakti), kuigi aega pole enam palju, ja et 
läbirääkimised alles käivad, ei tea me, kui palju vahendeid eraldatakse ÜPP-le järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus. Poliitika üksikasjade kindlaksmääramine, teadmata 
jagatavate vahendite täpset summat, ei ole lihtne ülesanne. Seetõttu näib asjakohane lükata 
määruse jõustumise kuupäev edasi 2023. aastasse, et võimaldada sujuvat üleminekut 
praeguselt ÜPP-lt uuele mudelile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks ja turule 
orienteeritumaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist. Uus poliitika 
peaks samuti lihtsustama toetusesaajate 
tegevust ning tagama neile piisava 
sissetuleku. Nende eesmärkide 
saavutamiseks on äärmiselt oluline, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 
rahastamine aastatel 2021–2027 jääks 
samale tasemele, nagu see oli 2014.–2020. 
aastal.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika on 
Euroopa Liidu maapiirkondade arengus 
endiselt kesksel kohal ja liidu kodanike 
omavarustatuse määr sõltub sellest 
suuresti. Seepärast peame hoolitsema 
selle eest, et maaharijad oma tegevusest ei 
loobuks, säilitades tugevat ÜPPd, mida 
toetatakse piisavalt, et pidurdada 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist ja 
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jätkata tarbijate nõudmiste täitmist 
keskkonna ja julgeoleku ning 
toiduohutuse ja loomade heaolu 
küsimustes. Pidades silmas, et liidu 
tootjatel tuleb täita uusi õigusnõudeid ja 
keskkonnaeesmärke ning võttes arvesse 
hindade volatiilsust ja ELi piiride 
suuremat avatust kolmandate riikide 
impordile, on kohane säilitada ÜPP 
eelarve vähemalt samal tasemel nagu 
aastatel 2014–2020. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt eelkõige lõplike 
toetusesaajate halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus – 
tagades samas, et ÜPP ühtsust ei 
kahjustata – võimaldab võtta paremini 
arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

Selgitus

Lihtsustamine peab olema põllumajandustootja huvides, samas tuleb säilitada ühine poliitika.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Täielikult liidu tasandil kehtestatud 
ühiste määratluste kasutamine on 
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid 
raskusi oma eripäradega arvestamisel 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele 
võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakavas teatavate määratluste 
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete 
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3) Täielikult liidu tasandil kehtestatud 
ühiste määratluste kasutamine on 
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid 
raskusi oma eripäradega arvestamisel 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele 
võimaldada teatavat paindlikkust ÜPP 
strateegiakavas teatavate määratluste 
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete 
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda meetmete rakendamisel teatav paindlikkus, kuid see ei tohi 
ohustada poliitika ühtsust. ÜPP peab põhinema ühistel ELi eeskirjadel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid elemente, millega tagatakse 
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus 
peaks olema kehtestatud viisil, mis 
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata 
erinevaid tootmisviise, sealhulgas 

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid ühiseid elemente, millega 
tagatakse liikmesriikide otsuste vaheline 
võrreldavus ja Euroopa 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele ja tavadele. „Põllumaa“ 
raammääratlus peaks olema kehtestatud 
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süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed 
või millest oleks võimalik toota 
loomasööta, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või 
mitte.

viisil, mis võimaldaks liikmesriikidel 
hõlmata erinevaid tootmisviise, sealhulgas 
süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud 
rohttaimed, mis tagaksid tolmeldajatele 
korjeala või millest oleks võimalik toota 
loomasööta, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või 
mitte.

Selgitus

Püsirohumaade kaitse teatavates piirkondades sõltub traditsioonilisest tegevusest, paljud 
vähese sisendiga karjamaad on tolmeldajatele väga olulised korjealad.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja keskkonna 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa otsese 
positiivse mõjuga uuendusi 
põllumajandussektoris ja maapiirkondades.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Samuti ei 
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Samuti ei 
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega ja 
aitavad suurendada põllumajandussektori 
kestlikkust, kuid väljaspool oma 
põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil 

(10) Selleks et tagada ülimalt olulise 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleks ELi tasandil 
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kehtestada „noore põllumajandustootja“ 
raammääratlus.

kehtestada olulisi üldisi elemente hõlmav 
„noore põllumajandustootja“ 
raammääratlus, mis ei tohiks olla piirav, et 
see hõlbustaks uutel tulijatel 
põllumajandustegevuse alustamist ning 
kajastaks liikmesriikide kohalikku 
olukorda.

Selgitus

Selle valdkonna varasemad toetuskavad olid liiga piiravad, mistõttu noored 
põllumajandustootjad jäid toetuseta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa ja kogu planeedi tuleviku 
huvides on oluline, et liit kiiresti lõpetaks 
selliste põllumajandustootjate toetamise, 
kes ei tegutse keskkonna- ja 
kliimasäästlikult.

Selgitus

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
energia- ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, kaitstes samas ÜPP ühtsust, 
ning ühtlasi tagamaks, et liit suudab 
asjakohaselt lahendada kõige hiljutisemad 
probleemid ja täita rahvusvahelisi 
kohustusi, on asjakohane näha ette 
üldeesmärgid, milles kajastatakse teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 
kehtestatud suuniseid. Liidu tasandil tuleb 
täpsustada erieesmärgid ning neid peavad 
liikmesriigid kohaldama oma ÜPP 
strateegiakavas. Et kestliku arengu 
mõõtmeid tasakaalustada, säilitades 
samas õigluse ja võrdõiguslikkuse 
põhimõtted, tuleks liikmesriikidelt nõuda, 
et nad tegutseksid kõigi erieesmärkide 
saavutamise nimel. Need erieesmärgid 
aitavad vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima, 
energia, loomade heaolu ja keskkonna 
teemalisi liidu õigusakte.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu erapooletutele, 
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele 
teadmistele.

(12) Agroökoloogilisem, kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja agroökoloogilisse 
tegutsemisviisi ning parandada juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel tuleks järgida Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
püüdma kõrvaldada ebavõrdsust ja 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
arvesse võtta soolist perspektiivi, samuti 
võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise vastu. Fondid 
ei peaks toetama meetmeid, mis 
soodustavad mis tahes segregatsiooni, 
tõrjumist või diskrimineerimist. Fondide 
eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu 
raames ja kooskõlas Århusi 
konventsiooniga ning seejuures peaks liit 
edendama keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
ning kliimamuutuste vastu võitlemise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet 
„saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Rakendamismudel ei tohiks 
tekitada olukorda, kus meil on 27 erinevat 
riiklikku põllumajanduspoliitikat, mis 
seaks ohtu ÜPP ühise vaimu ja tekitaks 
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moonutusi. See peaks jätma 
liikmesriikidele tugeva ühise 
õigusraamistiku piires teatava 
paindlikkuse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on 
vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel, pannes suurt 
rõhku sihipärastele toetustele keskkonna, 
kliima ja loomade heaolu valdkonnas 
ning konkurentsivõime suurendamisele. 
Samuti on vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning uue 
tehnoloogia kasutuselevõttu, et aidata 
põllumajandustootjatele turul väärilise tasu 
tagada. Tähelepanu tuleks pöörata 
sotsiaalsetele probleemidele ja teemadele, 
nagu kliimamuutused, nende 
leevendamine ja nendega kohanemine 
viisil, mis on põllumajandustootjatele 
kasulik.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
vastastikkusklauslite puudumine 
kaubanduslepingutes kolmandate 
riikidega, kliimamuutused ning nendega 
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fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

kaasnevate äärmuslike ilmastikunähtuste 
sagedus ja raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise ja 
oma ettevõtete vastupidavuse eest, tuleks 
välja töötada usaldusväärne raamistik, et 
tagada asjakohane riskijuhtimine. Sel 
eesmärgil võivad liikmesriigid ja 
põllumajandustootjad suutlikkuse 
suurendamiseks toetuda liidu tasandi 
riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnakaitse, elurikkuse ja 
geneetilise mitmekesisuse toetamine ja 
parandamine põllumajandussüsteemis, 
samuti kliimameetmete edendamine ning 
liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse 
panustamine on tulevikus ELi 
põllumajanduse ja metsanduse suur 
prioriteet. Seetõttu peaks ÜPP ülesehitus 
olema asjaomaseid eesmärke arvestades 
ambitsioonikam. Rakendamismudeli 
kohaselt peaksid keskkonnaolude 
halvenemise ja kliimamuutustega 
kaasnevate probleemide lahendamiseks 
võetavad meetmed olema tulemuspõhised 
ning ELi toimimise lepingu artiklit 11 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
tõlgendada tulemuse saavutamise 
kohustusena.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
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esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust, naiste suuremat 
kaasamist maapiirkondade majandusse 
ning edendades arukate külade loomist 
kõigis Euroopa maapiirkondades. Nagu on 
märgitud teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet, kaitstes samal ajal 
loodusvarasid. Sellega seoses võib 
rahalistel vahenditel ja InvestEU tagatise 
kasutamisel olla tähtis roll rahastamisele 
juurdepääsu tagamisel ning 
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali 
edendamisel. Maapiirkondades on riigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule 

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule, tervislikule ja 
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toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama 
liidu põllumajandusel paremini reageerida 
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja 
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

täisväärtuslikule toidule. Lisaks sellele 
peaks ÜPP aitama liidu põllumajandusel 
paremini reageerida ühiskonna 
nõudmistele, mis on seotud toiduainete ja 
tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja 
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega kestlikku tootmist, aidates 
samal ajal põllumajandustootjatel 
ennetavalt kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kooskõlas kohustusega järgida 
2030. aasta tegevuskava ja Pariisi 
kokkulepet ning kooskõlas rahvusvahelise 
põllumajandusteadmiste, teaduse ja 
arengutehnoloogia hindamise 
järeldustega, samuti ÜRO eriraportööri 
soovitustega, mis käsitlevad õigust toidule, 
peaksid liit ja liikmesriigid üle minema 
kestlikule Euroopa toidu- ja 
põllumajandussüsteemile. Sellel 
üleminekul tuleks keskenduda 
mitmekesiste, säästvate ning 
vastupanuvõimeliste põllumajandustavade 
edendamisele, mis aitavad kaitsta ja 
suurendada loodusvarasid, tugevdada 
ökosüsteeme, kohaneda kliimamuutustega 
ja neid leevendada, kohandades 
loomakasvatust vastavalt ökoloogilisele 
taluvusvõimele, vähendades sõltuvust 
mittesäästvatest sisenditest, sealhulgas 
fossiilsetest energiaallikatest, ning 
parandades järk-järgult bioloogilist 
mitmekesisust ja mullakvaliteeti.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskavas 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks käsitatakse vaktsineerimist 
kulutõhusa rahvatervisemeetmena 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemisel, kuid diagnoosimise, 
antimikroobikumide alternatiivide ja 
vaktsineerimise suhteliselt suurem 
maksumus võrreldes tavapäraste 
antibiootikumidega takistab loomade 
ulatuslikumat vaktsineerimist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Et täita ÜPP keskkonnaeesmärgid, 
aga ka ühiskondlikud nõuded seoses 
suurema toiduohutusega, tuleks edendada 
väga väikese raskmetallisisaldusega 
väetisetoodete kasutamist.

Selgitus

Hiljuti vastu võetud ELi väetisemäärus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja 
(EÜ) nr 1107/2009, sisaldab mitut raskmetallide, näiteks kaadmiumi ja arseeni sisalduse 
märgistamise sätet, eriti fosfaatide puhul. Märgistus võimaldab põllumajandustootjatel saada 
täielikku teavet nende poolt kasutatavate väetisetoodete saasteainesisalduse kohta. Sellised 
märgistamissätted peaksid edendama säästvamat põllumajandust kooskõlas ÜPP 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidega ja rangete kvaliteedistandardite edendamisega ELis.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes, 
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Toetusesaajad peaksid saama nende 
nõuete täitmise eest asjakohast hüvitist. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes, 
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete 
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustingimusi, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks teised 
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas 
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuete raamistiku osana 
kehtestatakse põllumajandusettevõtete 
põllumajandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete 
haldamise kavad, kasutades selleks 
sihtotstarbelist elektroonilist 
põllumajandusettevõtte säästlikkust 
soodustavat abivahendit, mille 

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete 
kasutamist ja kemikaalide kasutamise 
vähendamist. Tunnistatakse, et iga 
meetmega maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustingimusi, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks teised 
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas 
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuete raamistiku osana 
kehtestatakse põllumajandusettevõtete 
põllumajandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete ja 
sisendite haldamise kavad, kasutades 
selleks sihtotstarbelist elektroonilist 
põllumajandusettevõtte säästlikkust 
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liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele kättesaadavaks. 
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa 
otsuste tegemisele 
põllumajandusettevõtetes kohapeal, 
alustades toitainete minimaalse kasutamise 
funktsioonidega. Laialdane 
koostalitlusvõime ja moodulitest 
komplekteeritavus peaksid samuti 
võimaldama lisada teisi 
põllumajandusettevõtetes kohapeal 
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse 
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle 
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks 
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust 
abivahendi väljatöötamiseks, samuti 
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise 
teenuste jaoks.

soodustavat abivahendit, mille 
liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele kättesaadavaks. 
Toitainete haldamise kava kasutamisel 
tuleks arvesse võtta 
põllumajandusettevõtte suurust ja 
intensiivsust. Kõnealune abivahend peaks 
aitama kaasa otsuste tegemisele 
põllumajandusettevõtetes kohapeal, 
alustades toitainete ja sisendi minimaalse 
vähendamise ja haldamise 
funktsioonidega ning parandades pinnase 
kvaliteeti. Laialdane koostalitlusvõime ja 
moodulitest komplekteeritavus peaksid 
samuti võimaldama lisada teisi 
põllumajandusettevõtetes kohapeal 
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse 
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle 
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks 
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust 
abivahendi väljatöötamiseks, samuti 
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise 
teenuste jaoks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kuigi põllumajanduses 
kasutatavad plasttooted moodustavad 
väikese osa kogu kasutatavast plastist ja 
tekkivatest plastijäätmetest, on nende 
kasutamine geograafiliselt 
kontsentreeritud. Pealegi on 
põllumajandusplasti eri kategooriatesse 
kuuluvad tooted väga sarnase koostisega, 
mistõttu see jäätmevoog on 
ringlussevõtjale väga väärtuslik. ÜPP 
strateegiakavades tuleks käsitleda 
põllumajanduse plastijäätmete probleemi 
ja Euroopa Komisjon peaks 
plastijäätmetega seoses 2023. aastaks 
sobival viisil kehtestama maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
standardi kui uue rangema keskmise 
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ajavahemiku tingimuse. Uue nõuetele 
vastavuse tingimuse raames oleksid 
põllumajandustootjad kohustatud 
kasutama volitatud jäätmekäitlusettevõtja 
teenust, et korraldada plasti kogumist ja 
ringlussevõtmist, ning säilitama tõendeid 
plastijäätmete nõuetekohase käitlemise 
kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
peavad liikmesriigid neid täiel määral 
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade 
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika 
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid 
kohustuslikud majandamisnõuded 
hõlmama keskkonda, rahvatervist, 
loomatervist, taimetervist ja loomade 
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte, 
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab 
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi, 
sealhulgas nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või 
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid 
kohustusi. Selleks et täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1306/201314 lisas esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tehtud 
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted 
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud 
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 

(23) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
peavad liikmesriigid neid täiel määral 
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade 
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika 
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid 
kohustuslikud majandamisnõuded 
hõlmama keskkonda, rahvatervist, 
loomatervist, taimetervist ja loomade 
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte, 
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab 
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi, 
sealhulgas nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või 
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid 
kohustusi. Selleks et täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1306/201314 lisas esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tehtud 
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted 
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud 
tingimuslikkuse kohaldamisalasse, samuti 
direktiivi [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv XXX teatavate 
plasttoodete keskkonnamõju vähendamise 
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loetelu on vastavalt kohandatud. kohta] ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusesse (EL) 2019/616a ja 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
loetelu on vastavalt kohandatud.

__________________ __________________
11 Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

11 Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

13 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

13 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 549).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 549).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid 
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ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2001/82/EÜ (ELT L 4, 7.1.2019, 
lk 43).

Selgitus

Loomaomanikud ja loomapidajad on kohustatud pidama registrit loomadele antud ravimitest. 
Määruses märgitakse samuti, et „Mikroobivastaseid ravimeid ei tohi kasutada rutiinselt...“. 
Euroopa Parlamendi volitustes seoses ühekordsete plastoodete direktiiviga praeguses etapis 
(kolmepoolsed läbirääkimised) tehakse ettepanek keelustada hapniku toimel lagunevad 
tooted, mida praegu endiselt põllumajanduses kasutatakse (nt multškile). Meie muldade 
tervise huvides on ülioluline, et seda ka rakendatakse ja kontrollitakse. (Vajaduse korral maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise huvides, mitte kohustuslike 
majandamistingimustena).

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 
standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused ja tagama nende 
kättesaadavuse, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna, kliima ja 
loomade heaoluga. Viimaste loetelu 
hõlmab põllumajandustootjatele ja teistele 
ÜPP toetusesaajatele kehtivaid või 
vajalikke standardeid, mis on sätestatud 
ÜPP strateegiakavades, ning neid 
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kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest. 
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
võimendamiseks peaksid liikmesriigid 
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide 
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma 
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu 
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja 
teadusteavet.

standardeid, mis tulenevad vee ja 
pestitsiidide säästvat kasutamist 
käsitlevatest õigusaktidest, ning ka 
antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest, 
samuti toitainete säästliku haldamise 
soodustamise ja sisendi vähendamise 
eesmärgist. Nõustamise kvaliteedi ja 
tõhususe võimendamiseks peaksid 
liikmesriigid kaasama nõustajaid 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames, et 
olla võimeline pakkuma teadustegevuse ja 
innovatsiooni kaudu arendatud ajakohast 
tehnoloogilist ja teadusteavet.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Et tagada kõigile liidu 
põllumajandustootjatele kvaliteetne 
nõustamine, peaks komisjon määratlema 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuste kvaliteedi ja 
territoriaalse hõlmatuse 
miinimumnõuded. Komisjon peaks enne 
käesoleva määruse jõustumist 
kvaliteedikontrolli eesmärgil 
akrediteerima kõik 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused. Kui komisjon 
otsustab, et põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenus ei vasta 
miinimumnõuetele, peaks ta asjaomast 
liikmesriiki kirjalikult teavitama ja 
nõudma, et see võtaks parandusmeetmed.

Selgitus

Põllumajandusettevõtjatel on vaja omandada uut tüüpi oskusi ja teadmisi, et kasutusele võtta 
uusi ja kestlikumaid põllumajandustavasid, mis on sageli keerukamad kui praegused. 
Kvaliteetsete põllumajanduse nõustamisteenuste pakkumine on seega järjest tähtsam. Tundub, 
et ÜPP-l puudub hetkel siiski tegelik kvaliteedikontrollisüsteem põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenuste jaoks, mille kasutegur erineb liikmesriikides tunduvalt.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema 
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste 
summasid, mis ületavad teatavat künnist, 
vähendada ning asjaomasest 
vähendamisest tekkivat summat tuleks 
kasutada esmajärjekorras täiendavaks 
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks 
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada 
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva 
negatiivse mõju vältimiseks tuleks 
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta 
tööjõudu.

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema 
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste 
summasid, mis ületavad teatavat künnist, 
piirata ning asjaomasest vähendamisest 
tekkivat summat tuleks kasutada eelkõige 
kliima- ja keskkonnakavade jaoks, 
paigutada see ümber EAFRD-sse või 
kasutada tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetusteks ja täiendavaks 
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks 
kestlikkuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja 
territoriaalsele arengule kaasaaitamisel. 
Toetuse tasakaalustatuma jaotamise 
edendamiseks ja väikeste toetussummade 
saajate halduskoormuse vähendamiseks 
peaks liikmesriikidel olema valik pakkuda 
väikestele põllumajandustootjatele teiste 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena.

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel, seda 
eelkõige ebasoodsas olukorras äärealadel, 
ja tasakaalustatud territoriaalsele arengule 
kaasaaitamisel. Toetuse tasakaalustatuma 
jaotamise edendamiseks ja väikeste 
toetussummade saajate halduskoormuse 
vähendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
valik pakkuda väikestele 
põllumajandustootjatele teiste otsetoetuste 
asendamise võimalust, makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena.

Selgitus

Eriti ohustatud on ebasoodsatel äärealadel asuvad väikesed põllumajandusettevõtted.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Mahepõllumajandus areneb 
paljudes Euroopa riikides ning 
kogemused näitavad, et see pakub üldisi 
hüvesid, säilitab ökosüsteemi teenuseid ja 
loodusvarasid, vähendab sisendit, 
meelitab ligi noori põllumajandustootjaid 
ja eelkõige naisi, loob töökohti, katsetab 
uusi ärimudeleid, vastab ühiskonna 
nõudmistele ning taaselustab 
maapiirkondi. Siiski kasvab nõudlus 
mahetoodete järele endiselt kiiremini kui 
tootmismaht. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et nende ÜPP strateegiakava 
sisaldab eesmärke 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava põllumajandusmaa osakaalu 
tõstmiseks, et täita tõusvat nõudlust 
mahetoodete järele ja arendada kogu 
mahepõllumajanduslike toodete 
tarneahelat. Liikmesriigid võivad 
rahastada mahepõllumajandusele 
üleminekut ja selle säilitamist kas maaelu 
arengu meetmetest või keskkonnakavadest 
või neid kaht viisi omavahel 
kombineerides ning nad peaksid tagama, 
et eelarveeraldised on mahetootmise 
eeldatava kasvuga vastavuses.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
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põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
komisjoni määratletud kliima- ja 
keskkonnasõbralike põllumajandustavade 
loetelu alusel kehtestama 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
kohased vabatahtlikud keskkonnakavad, 
mida tuleb täielikult koordineerida teiste 
asjakohaste sekkumistega. Liikmesriigid 
saaksid neid määratleda kui toetusi, mida 
makstakse avalike hüvede soodustamise ja 
pakkumise eest sellise 
põllumajandustegevuse kaudu, mis on 
kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid peaksid 
määrama teatava protsendi oma 
otsetoetuste eraldisest keskkonnakavade 
toetamiseks. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja püsivate 
maastikuelementide tõhusam 
majandamine, keskkonnaohutuse 
sertifitseerimissüsteemid ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
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et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. Lisaks 
tuleks lubada liikmesriikidel kasutada 
täiendavat osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel, 
keskkonna või loomade heaoluga seotud 
põhjustel ning mille puhul esineb teatavaid 
raskusi. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
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ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade, suure 
loodusväärtusega alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetamisega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu agroökoloogia, 
säilitav põllumajandus ja integreeritud 
tootmine; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; loomade heaolu; geneetiliste 
ressursside säilitamist, säästvat kasutamist 
ja arendamist. Liikmesriigid võivad 
asjaomaste sekkumisliikide raames 
vastavalt oma vajadustele välja töötada 
teisi kavasid. Seda liiki toetused peaksid 
katma täiendavaid kulusid ja saamata 
jäänud tulu, mis on tingitud üksnes 
sellistest kohustustest, mis lähevad 
kaugemale liidu ja riiklikes õigusaktides 
sätestatud kohustuslikest põhistandarditest 
ja nõuetest, samuti tingimuslikkusest, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas. Seda 
liiki sekkumistega seotud kohustused 
võidakse võtta varem kindlaks määratud 
aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu suure 
loodusväärtusega põllumajandus, 
agroökoloogia, integreeritud tootmine 
ning keskkonnale soodne digi- ja 
täppispõllumajandus; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; loomade heaolu ja 
loomatervist; geneetiliste ressursside ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, 
säästvat kasutamist ja arendamist. 
Liikmesriigid võivad asjaomaste 
sekkumisliikide raames vastavalt oma 
vajadustele välja töötada teisi kavasid. 
Seda liiki toetused peaksid katma 
täiendavaid kulusid ja saamata jäänud tulu, 
mis on tingitud üksnes sellistest 
kohustustest, mis lähevad kaugemale liidu 
ja riiklikes õigusaktides sätestatud 
kohustuslikest põhistandarditest ja 
nõuetest, samuti tingimuslikkusest, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas. Seda 
liiki sekkumistega seotud kohustused 
võidakse võtta varem kindlaks määratud 
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aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist 
ning agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema kestlikel 
metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel, mis võimaldavad 
tõhusat süsinikdiksiidi sidumist 
atmosfäärist ja suurendavad bioloogilist 
mitmekesisust ning võivad hõlmata 
metsaalade arendamist ning säästvat 
metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude ennetamist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel, 
võimaldades samas ÜPP strateegikavades 
piisavat paindlikkust, et suurendada eri 
sekkumiste vastastikust täiendavust. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
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ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu. 

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja 
luua avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAFRDst. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 

(44) Arvestades vajadust tagada 
kindlates sektorites asjakohased 
riskijuhtimise abivahendid, tuleks luua 
avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAGFist. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 
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jäänud tuludega. jäänud tuludega.

Selgitus

Riskikäitumist ei tohi soodustada.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine ja 
haldamine; ühised keskkonna- ja 
kliimameetmed; lühikese tarneahela ja 
kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad, sealhulgas 
agrometsandus; võrgustikud ja klastrid; 
sotsiaalne põllumajandus; kogukonna 
toetatud põllumajandus; LEADERi raames 
võetavad meetmed ning tootjarühmade ja -
organisatsioonide moodustamine, samuti 
teiste koostöövormide loomine, mis on 
vajalik ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 

(48) EAGFist ei tohiks toetada 
meetmeid, mis kahjustaksid keskkonda või 
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tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

mis ei ole kooskõlas kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega. ÜPP 
strateegiakavade kohaste otsetoetuste 
maksmiseks antav toetus tuleks tagada 
käesoleva määrusega kindlaksmääratud 
riiklikest eraldistest. Asjaomased riiklikud 
eraldised peaksid peegeldama jätkuvaid 
muutusi, mille kohaselt suurendatakse 
hektari kohta madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) EAFRDst ei tuleks toetada 
investeeringuid, millest tuleneb kahju 
keskkonnale. Sellest tulenevalt on vaja 
käesolevas määruses sätestada teatavad 
välistamiseeskirjad ning ka võimalus 
kõnealuste tagatiste täiustamiseks 
delegeeritud õigusaktides. EAFRDst ei 
peaks nimelt rahastatama investeeringuid 
niisutussüsteemidesse, mis ei aita kaasa 
seotud veekogu või veekogude hea 
seisundi saavutamisele või säilitamisele, 
ega investeeringuid metsastamisse, mis ei 
vasta metsade säästva majandamise 
põhimõtete kohastele kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele.

(50) EAGFist ei tohiks toetada 
meetmeid, mis kahjustaksid keskkonda või 
mis ei ole kooskõlas kliima-, keskkonna-, 
loomade heaolu ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkidega. Tuleks 
eelistada investeeringuid, mis toovad kasu 
nii majandusele kui ka keskkonnale. 
Sellest tulenevalt on vaja käesolevas 
määruses sätestada teatavad täpsemad 
välistamiseeskirjad ning ka võimalus 
kõnealuste tagatiste täiustamiseks 
delegeeritud õigusaktides. EAFRDst ei 
peaks nimelt rahastatama investeeringuid 
niisutussüsteemidesse, mis ei aita kaasa 
seotud veekogu või veekogude hea 
seisundi saavutamisele või säilitamisele, 
ega investeeringuid metsastamisse, mis ei 
vasta metsade säästva majandamise 
põhimõtete kohastele kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et ametiasutused 
osalevad kõigi metsastamise või 
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taasmetsastamise meetmete raames 
aktiivselt ökoloogias ning 
metsatulekahjude haldamisel ning 
tugevdavad leebete ennetusmeetmete ja 
maakasutuse korraldamise rolli.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Teatavate prioriteetide asjakohase 
rahastamise tagamiseks tuleks kõnealuste 
prioriteetide puhul EAFRDst saadava 
toetuse jaoks sätestada miinimumeraldisi 
käsitlevad eeskirjad. Põllumajandustootjate 
vahel võrdsete tingimuste tagamiseks 
tuleks kehtestada ka maksimumeraldis 
tootmiskohustusega seotud toetuseks 
otsetoetuste raames. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, eesmärgiga 
parandada valgurikaste taimede tootmise 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja/või 
kvaliteeti.

(51) Teatavate prioriteetide asjakohase 
rahastamise tagamiseks tuleks kõnealuste 
prioriteetide puhul EAFRDst saadava 
toetuse jaoks sätestada miinimumeraldisi 
käsitlevad eeskirjad. Põllumajandustootjate 
vahel võrdsete tingimuste tagamiseks 
tuleks kehtestada ka maksimumeraldis 
tootmiskohustusega seotud toetuseks 
otsetoetuste raames. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, eesmärgiga 
parandada tootmise konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti, 
vähendamaks sõltuvust valgurikaste 
taimede impordist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi – 
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm 
kliimaküsimuste integreerimisse ja 
keskkonda kahjustavate toetuste 
järkjärgulisse lõpetamisse liidu poliitikas 
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kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

ning üldise eesmärgi saavutamisse, mis 
näeb ette pühendada vähemalt 30 % ELi 
eelarve kuludest kliimaeesmärkide 
toetamisele. ÜPP meetmetega tuleks 
vähemalt 40% kogu rahastamispaketist 
panustada kliimaeesmärkidesse. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Arvestades, kui tähtis on peatada 
bioloogilise mitmekesisuse kadumine 
kooskõlas liidu kohustusega rakendada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, aitab 
käesolev programm lõimida bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse meetmeid liidu 
poliitikasse, eelkõige seoses 
põllumajandusruumi ja elupaikadega, 
ning eraldab bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkide toetuseks 15 miljardit eurot 
ÜPP vahendeid, mida täiendatakse 5 
miljardi euroga liikmesriikide vahenditest. 
Eelkõige toetatakse nende vahenditega 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
meetmeid kooskõlas artiklitega 28, 65 ja 
67.

Selgitus

Tuleb peatada elurikkuse kadumine.
Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Käesoleva ettepaneku artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide seireks 
kättesaadava teabe kvantiteet ja kvaliteet 
vaheldub märkimisväärselt. Mõne 
erieesmärgi, eelkõige elurikkuse seire 
jaoks on teadmusbaas hetkel nõrk või 
piisavalt kohandamata, et võimaldada 
kindlate mõjunäitajate loomist, näiteks 
tolmeldajate ja põllukultuuride 
bioloogilise mitmekesisuse jälgimiseks. 
Liidu kui terviku jaoks artiklis 6 ja 1. lisas 
sätestatud erieesmärgid ja näitajad 
peaksid põhinema kõigi liikmesriikide 
jaoks ühisel või võrreldaval teadmusbaasil 
ja metoodikal. Komisjon peaks kindlaks 
tegema valdkonnad, kus teadmised on 
lünklikud või kus teadmusbaasi ei ole 
ühise põllumajanduspoliitika mõju 
jälgimiseks piisavalt kohandatud. 
Komisjon peaks tegema kindlaks 
valdkonnad, kus esineb teadmislünki, 
ning kasutama liidu eelarvet, et ühiselt 
reageerida teadmiste ja seirega seotud 
takistustele seoses kõigi artikli 6 
erieesmärkide ja näitajatega. Komisjon 
peaks koostama selle teema kohta 
aruande hiljemalt 31. detsembriks 2020 
ning avalikustama oma tähelepanekud.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Strateegias tuleks rõhutada 
täiendavust nii ÜPP abivahendite kui ka 
liidu muude poliitikate vahel. Iga ÜPP 
strateegiakava peaks vajaduse korral 
tuginema keskkonna- ja kliimaalastele 
õigusaktidele ning kõnealustest 
õigusaktidest tulenevaid riiklikke kavasid 
peaks kirjeldama praeguse olukorra 
analüüsi (edaspidi „SWOT-analüüs“) 

(59) Strateegias tuleks rõhutada 
täiendavust nii ÜPP abivahendite vahel kui 
ka liidu muu poliitikaga, kaasa arvatud 
ühtekuuluvus. Iga ÜPP strateegiakava 
peaks tuginema keskkonna- ja 
kliimaalastele õigusaktidele ja liidu 
kohustustele poliitikavaldkondade 
arengusidususe vallas ning kõnealustest 
õigusaktidest tulenevaid riiklikke kavasid 
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osana. Asjakohane on loetleda õigusaktid, 
millele tuleks konkreetselt osutada ÜPP 
strateegiakavas.

peaks kirjeldama praeguse olukorra 
analüüsi (edaspidi „SWOT-analüüs“) 
osana. Asjakohane on loetleda õigusaktid, 
millele tuleks konkreetselt osutada ÜPP 
strateegiakavas.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Võttes arvesse 
põllumajandussektori uuendamise 
üldeesmärgi olulisust ja sektoriülest laadi, 
on asjakohane, et liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse põhjaliku kirjelduse selle 
kohta, kuidas on kõnealuse kava alusel 
võimalik seda eesmärki saavutada.

(63) Võttes arvesse keskkonna 
vastupidavuse suurendamise, toiduahelas 
esmatootjate olukorra parandamise ning 
põllumajandussektori uuendamise 
üldeesmärgi olulisust ja sektoriülest laadi, 
on asjakohane, et liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse põhjaliku kirjelduse selle 
kohta, kuidas on kõnealuse kava alusel 
võimalik neid eesmärke saavutada.

Selgitus

Põllumajanduse soodsa keskkonnamõju suurendamine ning esmatootjate olukorra 
parandamine on sektori uuendamise eesmärgist olulisem.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Vesi on põllumajanduses oluline 
tootmistegur. Veemajandus on seega 
põhiküsimus ja vaja on paremaid 
veemajanduse vorme. Lisaks mõjutavad 
veevarusid suuresti kliimamuutused, 
millega kaasnevad sagedasemad ja 
intensiivsemad põuad, aga ka tugevad 
sajuperioodid. Vee kogumine sügisel ja 
talvel on mõistlik lahendus. Lisaks 
aitavad veekogud luua elurikkust 
soodustavat keskkonda. Need 
võimaldavad ka hoida mulda elujõulisena 
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ning tagada veekogudes piisava vool, mis 
soodustab veeorganismide elu.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Sellise asutuse ülesanded 
tuleks täpsustada käesolevas määruses. 
Korraldusasutus peaks olema võimeline 
delegeerima osa oma ülesannetest, jäädes 
ise vastutama tõhusa ja täpse juhtimise 
eest. Liikmesriigid peaksid tagama, et ÜPP 
strateegiakavade haldamisel ja 
rakendamisel oleksid kaitstud liidu 
finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Kui aga maaelu arengu 
poliitikaga seotud elementidega hakatakse 
tegelema piirkondlikul tasandil, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik luua 
piirkondlikke korraldusasutusi. Nende 
ülesanded tuleks täpsustada käesolevas 
määruses. Korraldusasutus peaks olema 
võimeline delegeerima osa oma 
ülesannetest, jäädes ise vastutama tõhusa ja 
täpse juhtimise eest. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et ÜPP strateegiakavade 
haldamisel ja rakendamisel oleksid kaitstud 
liidu finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega, sealhulgas 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide seire 
jaoks kättesaadavate võrdlusandmete 
kvantiteedi ja kvaliteedi suurendamine 
ning vastavate 1. lisas sätestatud näitajate 
asjakohasuse ja täpsuse parandamine. 
Tehnilist abi võib osutada ka liikmesriigi 
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on võimalik ainult Malta puhul. algatusel ÜPP strateegiakavaga seotud 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalike ülesannete 
täitmiseks. Liikmesriigi algatusel antava 
tehnilise abi suurendamine on võimalik 
ainult Malta puhul. 

Selgitus

Uus rakendamismudel tugineb põhimõttele „tulemused avaliku raha eest“. See tähendab, et 
tulemuste jälgimisele keskendutakse rohkem kui varem. Hetkel puuduvad tulemuste tõhusaks 
ja järjepidevaks seireks vajalikud lähteandmed. Komisjonil tuleks seega käesoleva 
ettepanekuga lubada kasutada tehnilise abi eelarvet, et täita lüngad kättesaadavates 
lähteandmetes ja vastavates näitajates.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad, näiteks vee kvaliteet ja 
kvantiteet, peaksid hõlmama sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetuskõlblikkuse nõuete kohta 
ning eeskirjad toetusõiguste deklaratsiooni 
sisu ja aktiveerimise nõuete kohta; 
täiendavad ökokavade eeskirjad, 
sealhulgas kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu koostamine; 
keskkonnakavade eeskirjad; meetmed, 
mille eesmärk on vältida 
tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 
tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 
tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused.

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetuskõlblikkuse nõuete kohta 
ning eeskirjad toetusõiguste deklaratsiooni 
sisu ja aktiveerimise nõuete kohta; 
täiendavad keskkonnakavade eeskirjad, 
sealhulgas kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu koostamine; 
meetmed, mille eesmärk on vältida 
tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 
tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 
tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
võrdlusalad seoses õliseemnetoetusega, 
koostada eeskirjad kasvatusmaa 
heakskiitmiseks ja sortide kinnitamiseks 
seoses puuvilla eritoetuse ja seonduvate 
teadetega, arvutada vähendamine, kui 
toetuskõlblik puuvillakasvatusmaa ületab 
põhikasvupinda, anda liidu rahalist toetust 
veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
destilleerimiseks, teha maaelu arengu 
sekkumisliikide toetuseks antava liidu 
toetuse kogusumma iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, koostada eeskirjad 
ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
elementide esitamise kohta, et koostada 
eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmise korra ja tähtaegade kohta 
ning kehtestada ühetaolised tingimused 
ÜPP strateegiakavades pakutavate 
võimalustega seotud teavitamis- ja 
avalikustamisnõuete kohaldamise kohta, 
koostada eeskirjad tegevus-, seire- ja 
hindamisraamistiku kohta, koostada 
eeskirjad iga-aastase tulemusaruande 
esitamise ja sisu kohta, koostada eeskirjad 
sellise teabe kohta, mida liikmesriigid 
peavad komisjonile saatma 
tulemushindamiseks, koostada eeskirjad 
andmevajaduse ja võimalike andmeallikate 
vahelise koostoime kohta ning kehtestada 
kord, mille alusel tagatakse järjekindel 
lähenemisviis liikmesriikidele 
tulemuspreemia jaotamise 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201122.

(87) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
võrdlusalad seoses õliseemnetoetusega, 
koostada eeskirjad kasvatusmaa 
heakskiitmiseks ja sortide kinnitamiseks 
seoses puuvilla eritoetuse ja seonduvate 
teadetega, arvutada vähendamine, kui 
toetuskõlblik puuvillakasvatusmaa ületab 
põhikasvupinda, anda liidu rahalist toetust 
veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
destilleerimiseks, aga ka 
veinivalmistamise jääkide 
metaankääritamiseks ja kompostimiseks, 
teha maaelu arengu sekkumisliikide 
toetuseks antava liidu toetuse kogusumma 
iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa, 
koostada eeskirjad ÜPP strateegiakavasse 
lisatavate elementide esitamise kohta, et 
koostada eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmise korra ja tähtaegade kohta 
ning kehtestada ühetaolised tingimused 
ÜPP strateegiakavades pakutavate 
võimalustega seotud teavitamis- ja 
avalikustamisnõuete kohaldamise kohta, 
koostada eeskirjad tegevus-, seire- ja 
hindamisraamistiku kohta, koostada 
eeskirjad iga-aastase tulemusaruande 
esitamise ja sisu kohta, koostada eeskirjad 
sellise teabe kohta, mida liikmesriigid 
peavad komisjonile saatma 
tulemushindamiseks, koostada eeskirjad 
andmevajaduse ja võimalike andmeallikate 
vahelise koostoime kohta ning kehtestada 
kord, mille alusel tagatakse järjekindel 
lähenemisviis liikmesriikidele 
tulemuspreemia jaotamise 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
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veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „loomkoormus“ – tootmisüksuses 
samaaegselt viibivate loomade eluskaal 
kasutatava ala ühe ruutmeetri kohta;

Selgitus

Loomkoormust saab parameetrina kasutada sekkumiste puhul, mis on seotud loomade heaolu 
ja loomatervisega, ning seega tuleb see käesolevas määruses määratleda.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) „kontsentreeritud loomapidamine“ 
– kariloomade pidamine suurema 
tihedusega, kui on majapidamise pindala 
ja loodusvarade või keskkonna 
taluvusvõime poolest lubatud, või veiste ja 
mäletsejaliste puhul tingimustes, kus 
loomadel puudub juurdepääs karjamaale 
või ei ole piisavalt toetava söödamaa 
hektareid, et toetada karja- või 
rohumaapõhist karjatamist või 
toiduotsimist;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada, nii et majanduslikku kahju 
kannatanud põllumajandustootjale 
hüvitatakse tema kahju;

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada, nii et tootmiskahju 
kannatanud põllumajandustootjale, kes 
suudab tõendada, et ta rakendas 
ennetavalt ettevaatusabinõusid, 
hüvitatakse tema kahju;

Selgitus

Ühisfond peaks kahju hüvitama üksnes siis, kui põllumajandustootja suudab tõendada, et ta 
on ennetavalt rakendanud ettevaatusabinõusid. Hüvitist tuleks maksta tootmiskahju eest. 
Ühisfond ei tohiks hüvitada muud liiki kahju.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud näitajate eelnevalt kokkulepitud 
väärtused, mis tuleb saavutada perioodi 
lõpuks;

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud tulemus- ja mõjunäitajate eelnevalt 
kokkulepitud väärtused, mis tuleb 
saavutada perioodi lõpuks;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „poliitikavaldkondade 
arengusidusus“ – liidu kohustus võtta 
rakendatavas poliitikas ja sisepoliitika 
eesmärkide järgimisel ELi toimimise 
lepingu artikli 208 kohaselt arvesse 
arengukoostöö eesmärke ning kohustus 
vältida negatiivseid poliitikameetmeid, mis 
kahjustavad liidu arengueesmärke;



RR\1184165ET.docx 385/767 PE627.760v03-00

ET

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „keskkonna ja elurikkuse kaitse 
tagamine“ – struktureeritud protsess, 
mille eesmärk on tagada selliste vahendite 
tulemuslik kohaldamine, mis aitavad 
vältida liidu kulutuste kahjulikku mõju 
ning maksimeerida nende kasulikkust 
liidu keskkonna ja elurikkuse seisundile, 
lähtudes komisjoni ELi eelarve elurikkuse 
tagamise ühtsest raamistikust ning 
kooskõlas riiklike eeskirjade ja suunistega 
(kui need on olemas) või rahvusvaheliselt 
tunnustatud normidega;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) „ilmastikukindluse tagamine“ – 
protsess, mille abil tagatakse riiklike 
eeskirjade ja juhiste (kui need on olemas) 
või rahvusvaheliselt tunnustatud normide 
kohaselt taristu vastupidavus negatiivsele 
kliimamõjule.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

ÜPP strateegiakavades määratletavad 
mõisted

ÜPP strateegiakavades määratletavad 
mõisted
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1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta, 
sealhulgas agrometsanduses;

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure ja püsirohumaad. Mõisted 
„põllumaa“, „püsikultuurid“ ja 
„püsirohumaa“ täpsustatakse liikmesriikide 
poolt vastavalt järgmisele raamistikule:

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure ja püsirohumaad. 
Põllumajandusmaa osa võib hõlmata 
maastikuelemente. Mõisted „põllumaa“, 
„püsikultuurid“ ja „püsirohumaa“ 
täpsustatakse liikmesriikide poolt vastavalt 
järgmisele raamistikule:

(i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1257/19991 artiklitele 22, 23 ja 24, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/20052 
artiklile 39, määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklile 28 või käesoleva määruse artiklile 
65;

i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ning 
see võib hõlmata põllukultuuride ja 
puistute/põõsastike kombinatsiooni, mis 
moodustab metsapõllumajandusliku 
agrometsandussüsteemi, ning tootmisest 
kõrvalejäetud maa vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1257/19991 artiklitele 22, 
23 ja 24, nõukogu määruse (EÜ) nr 
1698/20052 artiklile 39, määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklile 28 või käesoleva 
määruse artiklile 65;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid, kaasa arvatud (kui 
liikmesriik nii sätestab) kilevoodriga 
konteinerites kasvatatavad taimed, samuti 
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lühikese raieringiga madalmets;

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel) ja mis ei ole 
olnud põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem ning mida ei ole viis aastat või 
kauem küntud. Mõiste hõlmab muid liike, 
nagu karjatamiseks sobivad põõsad ja/või 
puud, ning muid liike, nagu söödaallikaks 
olevad põõsad ja/või puud, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks.

iii a) ajutine rohumaa peab olema 
põllumaa, kus rohi või muud rohttaimed 
kasvavad vähem kui viie aasta jooksul või 
kündmise ja taaskülvamise korral rohkem 
kui viie aasta jooksul. Seda ei loeta 
süsinikdioksiidi sidumise või 
kliimaeesmärkidega seotud maaks.
Liikmesriigid võivad otsustada lugeda 
püsirohumaaks ka järgmise:
(a) karjatamiseks sobiv ja kohalike 
tavadega seotud maa, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole tavapäraselt karjamaal 
ülekaalus, ja/või
(b) karjatamiseks sobiv maa, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole karjamaal 
ülekaalus või kus need puuduvad;

______________________ ______________________
1 Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

1 Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

2 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

2 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

Üldeesmärgid Üldeesmärgid

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut kooskõlas liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega ning see aitab 
saavutada järgmisi üldeesmärke:

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduga kindlustatuse;

(a) tõhustada kaasavat, arukat, 
vastupidavat ja mitmekesist 
põllumajandustootmist, mis tagab kestliku 
ja pikaajalise toiduga kindlustatuse;

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

(b) toetada ja parandada 
keskkonnakaitset, kliimameetmeid ja 
elurikkust; täita liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärke;

(c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) tugevdada nii naiste kui ka meeste 
sotsiaal-majanduslikku olukorda 
maapiirkondades, saavutada 
maapiirkondade majanduse 
tasakaalustatud territoriaalne areng ning 
aidata kaasa tööhõive loomisele ja 
säilitamisele, järgides õigluse ja võrdsuse 
põhimõtteid.

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
ergutades nende kasutuselevõttu.

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamine, 
toetades põllumajanduses ja 
maapiirkondades kestlikku arengut, 
teadmiste jagamist, innovatsiooni ja 
digiüleminekut ning ergutades nende 
kasutuselevõttu.

Need eesmärgid saavutatakse, seades 
eesmärgiks liikmesriikidevahelise 
ühtlustamise.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Erieesmärgid Erieesmärgid

1. Üldeesmärke püütakse saavutada 
järgmiste erieemärkide kaudu:

1. Üldeesmärke püütakse saavutada 
järgmiste erieemärkide kaudu:

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
põllumajanduslikku vastupanuvõimet 
kogu liidus, et tagada pikaajaline toiduga 
kindlustatus, ennetades ületootmist;

(b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

(b) suurendada kohalikku, riiklikku ja 
Euroopa turule orienteeritust ning 
keskkonnasäästlikkust ja pikaajalist 
konkurentsivõimet, pöörates muu hulgas 
suuremat tähelepanu teadusuuringutele, 
investeeringutele, tehnoloogiale ja 
digiteerimisele ringmajanduse loogika 
raames;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas, muu hulgas 
soodustades lühikesi tarneahelaid;

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse;

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
eelkõige vähendades märkimisväärselt 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
sealhulgas süsiniku kõrvaldamise ja 
mullas sidumise kaudu kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega;

(e) edendada säästvat arengut ja 
selliste loodusvarade tõhusat majandamist 
nagu vesi, muld ja õhk;

(e) panustada õhu ja vee kvaliteedi 
kaitsmisse ja parandamisse, vähendades 
pestitsiidide ja antibiootikumide 
kasutamist, edendada vee säästvamat 
kasutamist ning pinnase kaitset ja 
parandamist;

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

(f) edendada ökosüsteemi teenuseid, 
sealhulgas maapiirkondades, ning 
peatada elurikkuse, sealhulgas 
tolmeldajate vähenemine ja see ümber 
pöörata; aidata kaasa elupaikade, suure 
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loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemide, liikide ja 
maastike kaitsele, säilitamisele ja 
parandamisele;

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

(g) olla atraktiivne noorte ja uute 
bpõllumajandustootjate jaoks, eriti kõige 
vähem asustatud piirkondades, soodustada 
soolist võrdõiguslikkust ja hõlbustada 
säästva ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust, 
soolist võrdõiguslikkust ja kohaliku elu 
ning ettevõtluse arengut maapiirkondades, 
näiteks looduslike piirangutega alad, 
sealhulgas kestlikku biomajandust, 
ringmajandust ja säästvat põllu- ja 
metsamajandust, et saavutada sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus;

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui 
ka loomade heaolu.

(i) parandada liidu põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, vähese sisendiga ja 
orgaaniline põllumajandus, toidu 
raiskamise vähendamine kui ka 
antimikroobikumiresistentsuse 
ennetamine ja loomade heaolu 
suurendamine.

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

2 a. Liikmesriigid märgivad oma 
panuse käesolevas artiklis sätestatud 
eesmärkide saavutamisse ja teevad 
vastavad ettepanekud riiklike eesmärkide 
kohta. Üld- ja erieesmärgid, 
toetusmeetmed ja riiklikud eesmärgid 
peavad olema kooskõlas XI lisas 
sätestatud õigusaktidega ja neid 
täiendama. Kooskõlas V jaotise III 
peatükis kirjeldatud menetlusega tagab 
komisjon, et liikmesriikide kavandatud 
sekkumised ja vastavad panused on 
piisavad, et võimaldada liidu eesmärkide 
saavutamist, mis on ette nähtud XI lisas 
osutatud asjaomastes õigusaktides.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7

Näitajad Näitajad

1. Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

1. Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

(a) väljundnäitajad, mis peegeldavad 
toetatud sekkumiste tegelikke väljundeid;

(a) väljundnäitajad, mis peegeldavad 
toetatud sekkumiste tegelikke väljundeid;

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad 
hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad 
hõlmavad vajaduse korral sekkumisi, mis 
kuuluvad vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis.

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse 
kvantitatiivsete tulemuseesmärkide 
püstitamisel seosesÜPP strateegiakavade 
erieesmärkideganing ÜPP ja eesmärkide 
osas tehtud edusammude hindamiseks.

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas.

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et parandada I peatüki VII 
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kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

jaotises osutatud tulemuslikkuse 
raamistikku ja võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral näitajaid muuta või lisada uusi 
näitajaid.

2 a. Komisjon koostab kooskõlas 
artiklis 127 sätestatud mitmeaastase 
hindamiskavaga vahehindamise I lisas 
toodud väljundi-, tulemus- ja 
mõjunäitajate tulemuslikkuse, tõhususe, 
asjakohasuse ja sidususe kohta. 
Tulemused moodustavad osa 
mõjuhinnangust ja ettepanekutest ÜPP 
programmitööks, millega eeldatavasti 
alustatakse aastal 2028.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad soolise perspektiivi 
arvessevõtmise sekkumistegevuse 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja 
hindamisel, et edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja võidelda soolise 
diskrimineerimise vastu.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Kestlik areng

ÜPP strateegiakavade eesmärke tuleb ellu 
viia kooskõlas kestliku arengu 
põhimõttega ning liidu püüdlustega 
edendada keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärke, mis on sätestatud ELi 
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toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse „saastaja maksab“ 
põhimõtet. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ÜPP erieesmärkide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
elurikkust, vastupidavust katastroofidele 
ning riskide leevendamist ja ennetamist. 
Sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel 
järgitakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõtet. Komisjon kontrollib 
strateegilist kooskõla V jaotise III 
peatükis kirjeldatud menetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Vastavus Pariisi kokkuleppele

1. ÜPP strateegiakavade eesmärkide 
poole tuleb püüelda kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega ning eesmärgiga saavutada 
kokkuleppes sätestatud ülemaailmsed 
eesmärgid ja järgida kohustusi, mis on 
sätestatud liidu ja liikmesriikide riiklikult 
määratletud toetuste raames. 
2. Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgiks on aastaks 2027 vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ELi 
põllumajandus- ja toidusektoris 30% 
võrra. 
3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
nende strateegiakavad oleksid kooskõlas 
juba seatud pikaaegsete riiklike 
eesmärkidega, mis on sätestatud XI lisas 
viidatud õigusaktides või tulenevad neist, 
ja käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
eesmärkidega. 
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4. Enne strateegiakavade kinnitamist 
tagab komisjon, et kõigi strateegiakavade 
eesmärkide ja meetmete kombinatsioon 
võimaldab käesolevas artiklis sätestatud 
kliimaeesmärkide täitmist. 
5. Et tagada kogu liidus võrdsed 
tingimused, peab komisjon kindlaks 
tegema, et kõikide liikmesriikide riiklikud 
kliimaeesmärgid ja meetmed on sarnased. 

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
ÜPP globaalne mõõde

1. Liit ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
208, et kõikides ÜPP sekkumistes 
võetakse arvesse arengukoostöö eesmärke 
ja austatakse nii õigust toidule kui ka 
õigust arengule.
2. Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakava panustab suurimal 
võimalikul määral kestliku arengu 
tegevuskavas aastani 2030 ja samuti 
Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide, 
eriti kestliku arengu eesmärkide 2, 10, 12 
ja 13, õigeaegsesse saavutamisse. Seega 
peavad ÜPP sekkumised:
(i) panustama mitmekesise ja säästva 
põllumajanduse ja vastupanuvõimelise 
agroökoloogilise tegevuse arendamisse nii 
liidus kui ka partnerriikides; 
(ii) aitama säilitada seemnete, 
kasvatatavate taimede, koduloomade ning 
nendega seotud metsikute liikide 
geneetilist mitmekesisust nii liidus kui ka 
partnerriikides; 
(iii) panustama 
väikepõllumajandustootjate, väikeste 
põllumajandusettevõtete, eelkõige 
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naispõllumajandusettevõtjate, 
põllumajanduslikus tootmises aktiivselt 
osalevate põliselanike ja karjakasvatajate 
potentsiaali rakendamisse nii liidus kui ka 
partnerriikides; 
(iv) soodustama kohalike 
toidusüsteemide ning riiklike ja 
piirkondlike turgude arengut nii liidus kui 
ka partnerriikides, et vähendada sõltuvust 
toiduimpordist ja lühendada toiduahelaid; 
(v) kaotama kaubandustavad, mis 
kahjustavad ülemaailmset kaubavahetust 
põllumajandusturgudel; 
(vi) täielikult lõimima kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmed; 
(v ii) järgima põhimõtet „Enne kliima, 
siis kaubandus“ 
3. ÜPP ühtivust poliitikavaldkondade 
arengusidususega hinnatakse 
korrapäraselt, kasutades muu hulgas 
artiklis 119a sätestatud 
seiremehhanismidest saadud teavet. 
Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile aruande hindamise 
tulemuste ja liidu poliitilise reageeringu 
kohta. 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 Artikkel 11

Põhimõte ja kohaldamisala Põhimõte ja kohaldamisala

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
halduskaristus toetusesaajatele, kes saavad 
käesoleva jaotise II peatüki kohaselt 
otsetoetusi või artiklite 65, 66 ja 67 
kohaselt iga-aastaseid toetusi ja kes ei 
vasta liidu õiguses sätestatud 

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
halduskaristus toetusesaajatele, kes saavad 
käesoleva jaotise II ja III peatüki kohaselt 
otsetoetusi või artiklite 65, 66 ja 67 
kohaselt iga-aastaseid toetusi, kui nad 
asjakohasel juhul ei täida liidu õiguses 
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kohustuslikele majandamisnõuetele ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardile, 
mis on kehtestatud ÜPP strateegiakavas, 
nagu on loetletud III lisas, – mida 
kohaldatakse järgmistes valdkondades:

sätestatud kohustuslikk 
majandamisnõudeid ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardit, nagu on loetletud III 
lisas, – mida kohaldatakse järgmistes 
valdkondades:

(a) kliima ja keskkond; (a) kliima ja keskkond, sealhulgas 
vesi, õhk, pinnas, elurikkus ja 
ökosüsteemiteenused;

(b) rahva-, looma- ja taimetervis; (b) rahva-, looma- ja taimetervis;

(c) loomade heaolu. (c) loomade heaolu.

2. ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
halduskaristuste eeskirjade puhul tuleb 
järgida määruse (EL) [HzR] IV jaotise IV 
peatükis sätestatud nõudeid.

2. ÜPP strateegiakavasse lisatava 
tulemusliku ja heidutava halduskaristuste 
süsteemi puhul tuleb järgida määruse (EL) 
[HzR] IV jaotise IV peatükis sätestatud 
nõudeid.

3. Kohustuslikke majandamisnõudeid 
käsitlevaid III lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kohaldatavas 
versioonis, direktiive kohaldatakse 
liikmesriikide poolt rakendatutena.

3. Kohustuslikke majandamisnõudeid 
käsitlevaid III lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kohaldatavas 
versioonis, direktiive kohaldatakse 
liikmesriikide poolt rakendatutena.

4. Käesoleva jao kohaldamisel on 
„kohustuslik majandamisnõue“ iga üksik 
kohustuslik majandamisnõue teatud 
õigusakti raames, mis tuleneb III lisas 
osutatud liidu õigusest ja erineb sisuliselt 
sama õigusakti muudest nõuetest.

4. Käesoleva jao kohaldamisel on 
„kohustuslik majandamisnõue“ iga üksik 
kohustuslik majandamisnõue teatud 
õigusakti raames, mis tuleneb III lisas 
osutatud liidu õigusest ja erineb sisuliselt 
sama õigusakti muudest nõuetest.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 Artikkel 12

Liikmesriikide kohustused seoses maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundiga

Liikmesriikide kohustused seoses maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundiga

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad asjaomaste sidusrühmadega 
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tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

konsulteerides riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile ning kooskõlas XI lisas 
osutatud õigusaktidega ja neid täiendades. 
Liikmesriigid võtavad arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, et saavutada artikli 6 
lõike 1 punktides d, e, f ja i osutatud 
konkreetsed eesmärgid, samuti 
olemasolevaid põllumajandussüsteeme, 
maakasutust, külvikorda, tootmisviise ja 
põllumajandusstruktuure.

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid ette 
näha täiendavad standardid lisaks neile, 
mis on kõnealuste peamiste eesmärkide 
puhul kehtestatud. Liikmesriigid ei või 
siiski määrata kindlaks miinimumnõudeid 
muude peamiste eesmärkide kohta kui 
need, mis on esitatud III lisas.

2. Liikmesriigid ei või määrata 
kindlaks miinimumnõudeid muude 
peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas. Siiski võivad 
liikmesriigid III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul ette näha täiendavad 
standardid lisaks neile, mis on kõnealuste 
peamiste eesmärkide puhul kehtestatud.

2 a. Komisjon hindab liikmesriikide 
poolt artiklis 106 sätestatud korras 
määratletud standardit, võttes arvesse 
standardi nõutavat tõhusust ja 
alternatiivide olemasolu.

3. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, 
et näha ette põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitainekasutust soodustav 
abivahend, millele on osutatud III lisas, 
selle sisu ja funktsioonid esitatud vahendit 
kasutama hakkavate toetusesaajate jaoks.

3. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, 
et näha ette põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitaine- ja veekasutust ning 
sisendi vähendamist soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks. Selle 
vahendi tõhusaks kasutamiseks ja 
rakendamiseks peab komisjon tagama 
liikmesriikidele asjakohase 
üleminekuperioodi.

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel ning 
andmete talletamise ja töötlemisteenuste 
nõuete osas.

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel ning 
andmete talletamise ja töötlemisteenuste 
nõuete osas.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus- 

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus- 
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ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
üksikasjade, võrdlusaasta ja maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi 
kehtestamine, nagu on osutatud III lisas, 
ning põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, selle 
vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
üksikasjade kehtestamine ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust ja sisendi vähendamist 
soodustav abivahend, selle vahendi vorm ja 
täiendavad miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused..

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
eeskirjadega heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste kohta, kui tegemist 
on vääramatu jõu esinemise juhtumitega, 
näiteks loodusõnnetused, epideemiad ja 
taimehaigused.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 Artikkel 13

Põllumajandusettevõtete nõuandeteenused Põllumajandusettevõtete nõuandeteenused

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, sealhulgas, kui 
see on asjakohane, metsamaa valdajatele 
maa majandamise ja 
põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
lihtsustavad säästlikuks ja vähese 
sisendiga tootmiseks vajalike oskuste ja 
teadmiste omandamist nendega pakutakse 
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teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

ajakohast, teadusuuringute ja innovatsiooni 
alusel välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti, samuti selle, 
et põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused on kohandatud 
vastavalt põllumajandusettevõtete ja 
tootmismudelite mitmekesisusele.

3 a. Komisjon määratleb 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
kvaliteedi, sõltumatuse ja nõustamise 
territoriaalse ulatuse 
miinimumstandardid.

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, määrust (EL) 
2016/429, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1107/200930 artiklit 55 
ning direktiivi 2009/128/EÜ;

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, 
rakendusmäärustes (EL) 2013/485, 
2018/783, 2018/784 ja 2018/785, määrust 
(EL) 2016/429, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/200930, 
direktiivi 2009/128/EÜ, direktiivi 
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98/58/EÜ, direktiivi 1999/74/EÜ, direktiivi 
2007/43/EÜ, direktiivi 2008/119/EÜ, 
direktiivi 2008/120/EÜ, määrust (EÜ) 
2008/543 ja määrust (EÜ) nr 1/2005, 
ergutades samal ajal üleminekut 
agroökoloogilistele tavadele;

(b a) üleminek agroökoloogilistele 
tavadele, sealhulgas agrometsandusele, ja 
nende tavade säilitamine;
(b b) artikli 12 lõikes 3 osutatud 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend;

(c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“31 ette nähtud 
põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks; 

(c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“31 ette nähtud 
põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks; 

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

(f) digitehnoloogia areng 
põllumajanduses ja maapiirkondades, nagu 
on osutatud artikli 102 punktis b.

(f) digitehnoloogia areng 
põllumajanduses ja maapiirkondades, nagu 
on osutatud artikli 102 punktis b.

(f a) noorte ja uute 
põllumajandustootjate toetamine ja 
abistamine viie aasta jooksul pärast 
ettevõtte käivitamist;
(f b) tootjaorganisatsioonide 
moodustamine ja arendamine.

______________________ ______________________
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

______________________ ______________________
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31 „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“ (COM(2017) 339 
final).

31 „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“ (COM(2017) 339 
final).
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Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – I peatükk – 3 a jagu (uus) – Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a jagu
Mahepõllumajandus

Artikkel 13 a 
Mahepõllumajandus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses 2018/8481a määratletud 
mahepõllumajandus on sertifitseeritud 
põllumajandussüsteem, mis võib anda 
panuse mitmetesse ÜPP erieesmärkidesse, 
mis on sätestatud käesoleva määruse 
artikli 6 lõikes 1. Arvestades 
mahepõllumajanduse eeliseid ja ka 
suurenevat nõudlust selle järele, mis 
edestab jätkuvalt tootmise suurenemist, 
hindavad liikmesriigid toetuse taset, mida 
on vaja mahepõllumajanduse 
sertifitseerimise abil hallatavale 
põllumajandusmaale. Liikmesriigid 
lisavad oma ÜPP strateegiakavadesse 
analüüsi, mis käsitleb 
mahepõllumajanduslikku tootmist, 
eeldatavat nõudlust ja selle potentsiaali 
täita ÜPP eesmärke, ning seavad 
eesmärgid, et suurendada 
mahepõllumajanduslikult hallatava 
põllumajandusmaa osakaalu ning töötada 
välja kogu mahepõllumajanduslik 
tarneahel. Liikmesriigid määravad selle 
hinnangu alusel kindlaks 
mahepõllumajandusele üleminekuks ja 
selle säilitamiseks asjakohase toetuse 
taseme kas artikli 65 kohaste maaelu 
arengu meetmete abil või artikli 28 
kohaste ökokavade abil või mõlema 
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kombinatsiooni kasutades, ning tagavad, 
et eraldatud eelarved on kooskõlas 
mahepõllumajandusliku tootmise 
eeldatava kasvuga.
___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, 
mis käsitleb mahepõllumajanduslikku 
tootmist ja mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamist ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, 
lk 1).

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 Artikkel 14

Otsetoetustena makstava sekkumise liigid Otsetoetustena makstava sekkumise liigid

1. Käesoleva peatüki alla kuuluvad 
sekkumisliigid võivad väljenduda 
tootmiskohustusega sidumata ja 
tootmiskohustusega seotud otsetoetustena.

1. Käesoleva peatüki alla kuuluvad 
sekkumisliigid võivad väljenduda 
tootmiskohustusega sidumata ja 
tootmiskohustusega seotud otsetoetustena.

2. Tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused on järgmised: 

2. Tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused on järgmised: 

(a) põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks;

(a) põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks;

(b) täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks;

(b) täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks;

(c) täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele;

(c) täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele;

(d) kliima- ja keskkonnakavad. (d) kliima- ja keskkonnakavad.

3. Tootmiskohustusega seotud 
otsetoetused on järgmised:

3. Tootmiskohustusega seotud 
otsetoetused on järgmised:

(a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus;

(a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus;

(b) puuvilla eritoetus. (b) puuvilla eritoetus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Article 14 a
Järgmistel toetusesaajate kategooriatel ei 
ole õigust saada sissetulekutoetust 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist:
(a) riigi või piirkonna poliitikud või 
ametnikud, kes vastutavad otseselt või 
kaudselt ÜPP toetuste andmise 
kavandamise, juhtimise või kontrolli eest;
(b) punktis a osutatud isikute 
perekonnaliikmed.

Selgitus

Arvestades suuri probleeme seoses huvide konfliktiga, on ebasoovitav, et 
põllumajandusministrid, ametnikud, parlamentide põllumajanduskomisjonide liikmed või 
nende pereliikmed teeksid otsuseid sissetulekutoetuse kohta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15

Toetuste vähendamine Toetuste vähendamine

1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad 60 000 
eurot, tehes seda järgmiselt:

1. Liikmesriigid piiravad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta, kuni 80 000 euroga.

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul; 
(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul; 
(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
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100 000 eurot jääva summa puhul;
(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.
2. Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

2. Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha maksed, mida antakse 
artikli 28 kohaste kliima- ja 
keskkonnakavade raames.

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning
(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.
Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid 
keskmisi standardpalku korrutatuna 
asjaomase põllumajandustootja poolt 
deklareeritud aastaste tööühikute arvuga. 
3. Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
selleks, et aidata rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust ning 
seejärel muid tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste alla kuuluvaid 
sekkumisi.

3. Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
selleks, et aidata rahastada vahendite 
ümberpaigutamise teel kliima- ja 
keskkonnakavasid ning seejärel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis 
on täpsustatud IV peatükis. Selline 
vahendite ümberpaigutamine EAFRDsse 
on osa ÜPP strateegiakava 
finantstabelitest ja selle võib läbi vaadata 
2023. aastal kooskõlas artikliga 90. Sel 
juhul ei kohaldata EAGFist EAFRDsse 
vahendite ümberpaigutamisel artikli 90 
alusel kehtestatud ülempiire.
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Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
vahendite ümberpaigutamise teel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis 
on täpsustatud IV peatükis. Selline 
vahendite ümberpaigutamine EAFRDsse 
on osa ÜPP strateegiakava 
finantstabelitest ja selle võib läbi vaadata 
2023. aastal kooskõlas artikliga 90. Sel 
juhul ei kohaldata EAGFist EAFRDsse 
vahendite ümberpaigutamisel artikli 90 
alusel kehtestatud ülempiire.

Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust või muid 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
alla kuuluvaid sekkumisi.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus, 
et oleks tagatud eraldiste nõuetekohane 
jaotamine toetuse saamise õigustele 
vastavatele toetusesaajatele.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus, 
et oleks tagatud eraldiste nõuetekohane 
jaotamine toetuse saamise õigustele 
vastavatele toetusesaajatele.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva alajao kohane toetus ei 
tohi mingil juhul tuua kasu keskkonnale 
negatiivset mõju avaldavatele 
tootmissüsteemidele või kolmandatele 
riikidele või rikkuda vastavust XI lisas 
osutatud õigusaktidele.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva alajao kohast toetust ei 
kasutata intensiivpõllumajanduslike 
toimingute rahastamiseks.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida põhilise sissetulekutoetuse 
summa hektari kohta erinevate 
territooriumirühmade vahel, kus on 
sarnased sotsiaalmajanduslikud või 
agronoomilised tingimused.

välja jäetud

Selgitus

Me soovime õiglast ÜPP-d nii liikmesriikides kui ka liikmesriikide vahel. Hoolimata selle 
sõnastusest lubab asjaomane punkt liikmesriikidel jätkata tasandikel toimuva maaviljeluse 
eelistamist, diskrimineerides samal ajal aktiivseid põllumajandustootjaid, kes pakuvad 
avalikke hüvesid vahel rasketes tingimustes mäestikualade rohumaal või segakasutusega 
aladel kõrge loodusväärtusega põllumajanduse vormis.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 Artikkel 20

Toetusõiguste väärtus ja selle ühtlustamine Toetusõiguste väärtus ja selle ühtlustamine

1. Liikmesriigid määravad kindlaks 
toetusõiguste ühikuväärtuse enne käesoleva 
artikli kohast lähenemist, kohandades 
toetusõiguste väärtust proportsionaalselt 
oma väärtusele, mis on kehtestatud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1307/2013 
toetusaastaks 2020, ning sellega seotud 
toetusi kõnealuse määruse III jaotise III 
peatükiga ette nähtud vastavate kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul taotlusaastaks 2020.

1. Liikmesriigid määravad kindlaks 
toetusõiguste ühikuväärtuse enne käesoleva 
artikli kohast lähenemist, kohandades 
toetusõiguste väärtust proportsionaalselt 
oma väärtusele, mis on kehtestatud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1307/2013 
toetusaastaks 2020, ning sellega seotud 
toetusi kõnealuse määruse III jaotise III 
peatükiga ette nähtud vastavate kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul taotlusaastaks 2020.

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida toetusõiguste väärtust 
vastavalt artikli 18 lõikele 2.

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida toetusõiguste väärtust 
vastavalt artikli 18 lõikele 2.
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3. Liikmesriigid kehtestavad hiljemalt 
2026. taotlusaastaks toetusõiguste väärtuse 
maksimumtaseme liikmesriigi või iga 
liikmesriikide rühma kohta, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

3. Liikmesriigid kehtestavad hiljemalt 
2026. taotlusaastaks toetusõiguste väärtuse 
maksimumtaseme liikmesriigi või iga 
liikmesriikide rühma kohta, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

4. Kui toetusõiguste väärtus, nagu on 
kindlaks määratud vastavalt lõikele 1, ei 
ole liikmesriigis või territooriumide 
rühmas, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2 ühtne, 
tagavad liikmesriigid toetusõiguste 
väärtuste lähenemise ühesugusele 
ühikuväärtusele hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks.

4. Kui toetusõiguste väärtus, nagu on 
kindlaks määratud vastavalt lõikele 1, ei 
ole liikmesriigis või territooriumide 
rühmas, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2 ühtne, 
tagavad liikmesriigid toetusõiguste 
väärtuste lähenemise ühesugusele 
ühikuväärtusele hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks.

5. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid, et hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks moodustab kõigi 
toetusõiguste väärtus vähemalt 75 % 
põhilise sissetulekutoetuse keskmisest 
planeeritud ühikusummast 2026. 
taotlusaastaks, nagu on sätestatud 
kooskõlas artikli 106 lõikega 1 edastatud 
ÜPP strateegiakavas liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

5. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid, et hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks moodustab kõigi 
toetusõiguste väärtus vähemalt 75 % 
põhilise sissetulekutoetuse keskmisest 
planeeritud ühikusummast 2026. 
taotlusaastaks, nagu on sätestatud 
kooskõlas artikli 106 lõikega 1 edastatud 
ÜPP strateegiakavas liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

6. Liikmesriigid rahastavad 
toetusõiguste väärtuse suurendamist, mis 
peab vastama lõigetele 4 ja 5, kasutades 
selleks mis tahes võimalikku tulemit, mis 
saadakse lõike 3 kohaldamisel ning 
vajaduse korral vähendades erinevust lõike 
1 kohaselt kindlaks määratud toetusõiguste 
väärtuse ja keskmise ühikusumma vahel, 
mis on kavandatud 2026. taotlusaastaks, 
nagu on sätestatud kooskõlas artikli 106 
lõikega 1 edastatud ÜPP strateegiakavas 
liikmesriigi või territooriumide puhul, mis 
on kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

6. Liikmesriigid rahastavad 
toetusõiguste väärtuse suurendamist, mis 
peab vastama lõigetele 4 ja 5, kasutades 
selleks mis tahes võimalikku tulemit, mis 
saadakse lõike 3 kohaldamisel ning 
vajaduse korral vähendades erinevust lõike 
1 kohaselt kindlaks määratud toetusõiguste 
väärtuse ja keskmise ühikusumma vahel, 
mis on kavandatud 2026. taotlusaastaks, 
nagu on sätestatud kooskõlas artikli 106 
lõikega 1 edastatud ÜPP strateegiakavas 
liikmesriigi või territooriumide puhul, mis 
on kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada 
kõigi või osa toetusõiguste vähendamist 
väärtuse ulatuses, mis määratakse kindlaks 
vastavalt lõikele 1 ja mis ületab 2026. 
taotlusaasta põhilise sissetulekutoetuse 
keskmist kavandatavat ühikusummat, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas, mis 

Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada 
kõigi või osa toetusõiguste vähendamist 
väärtuse ulatuses, mis määratakse kindlaks 
vastavalt lõikele 1 ja mis ületab 2026. 
taotlusaasta põhilise sissetulekutoetuse 
keskmist kavandatavat ühikusummat, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas, mis 
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edastatakse kooskõlas artikli 106 lõikega 1 
liikmesriigile või territooriumidele, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

edastatakse kooskõlas artikli 106 lõikega 1 
liikmesriigile või territooriumidele, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

7. Lõikes 6 osutatud vähendamised 
peavad põhinema objektiivsetel ja mitte-
diskrimineerivatel kriteeriumidel. Ilma et 
see piiraks kooskõlas lõikega 5 kehtestatud 
miinimumväärtust, võib sellise kriteeriumi 
alla kuuluda maksimaalse vähendamise 
kehtestamine, mis ei tohi olla madalam kui 
30 %.

7. Lõikes 6 osutatud vähendamised 
peavad põhinema objektiivsetel ja mitte-
diskrimineerivatel kriteeriumidel. Ilma et 
see piiraks kooskõlas lõikega 5 kehtestatud 
miinimumväärtust, võib sellise kriteeriumi 
alla kuuluda maksimaalse vähendamise 
kehtestamine, mis ei tohi olla madalam kui 
30 %.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Punktides a ja b osutatud juhtudel 
võivad liikmesriigid seada prioriteediks 
naised, et saavutada artikli 6 lõike 1 
punktis h viidatud eesmärk.

Selgitus

Üldeesmärkide saavutamiseks kasutatavate erieesmärkide raames edendatakse naiste 
suuremat osalemist majandustegevuses.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 Artikkel 26

Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks

Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
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oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 
ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 
ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta, samuti 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mille eest ümberjaotavat 
sissetulekutoetust makstakse.

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta, samuti 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mille eest ümberjaotavat 
sissetulekutoetust makstakse.

4. Vastavaks taotlusaastaks 
kavandatud summa hektari kohta ei tohi 
ületada riigi keskmist hektari kohta 
makstavate otsetoetuste summat kõnealusel 
taotlusaastal.

4. Vastavaks taotlusaastaks 
kavandatud summa hektari kohta ei tohi 
ületada riigi keskmist hektari kohta 
makstavate otsetoetuste summat kõnealusel 
taotlusaastal.

5. Riigi keskmine otsetoetuse summa 
hektari kohta on määratud kindlaks suhtena 
antud taotlusaasta eest makstavate 
otsetoetuste riikliku ülemmäära, mis on 
ette nähtud IV lisas, ja kõnealuseks 
taotlusaastaks hektarites väljendatud 
põhilise sissetulekutoetuse kavandatud 
väljundite koguarvu vahel.

5. Riigi keskmine otsetoetuse summa 
hektari kohta on määratud kindlaks suhtena 
antud taotlusaasta eest makstavate 
otsetoetuste riikliku ülemmäära, mis on 
ette nähtud IV lisas, ja kõnealuseks 
taotlusaastaks hektarites väljendatud 
põhilise sissetulekutoetuse kavandatud 
väljundite koguarvu vahel.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“, mis on 
kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis g, ning 
selleks, et suunata vähemalt 4 % oma 
otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
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oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhilise sissetulekutoetuse 
raames, millele on osutatud artiklis 17, 
ning kes on äsja esmakordselt tegevust 
alustanud või kes on alustanud tegevust 
noorte põllumajandustootjate toetuse 
taotlemisele 5 eelneva aasta jooksul, 
tingimusel, et seda toetust kasutatakse 
jätkusuutlikuks tootmiseks ning et 
sissetulekud/finantsvarad ei ületa 
artiklis 15 sätestatud ülempiiri.
Erandina esimesest lõigust võivad noored 
põllumajandustootjad, kes on määruse 
(EL) 1307/2013 viimase rakendamisaasta 
jooksul saanud toetust nimetatud määruse 
artikli 50 kohaselt, saada käesolevas 
artiklis nimetatud toetust käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud maksimaalseks 
perioodiks. 

Selgitus

Maksumaksja raha ei tohi jagada sellistele noortele põllumajandustootjatele, kes seda ei vaja 
või kes kasutaksid seda intensiivistamise eesmärkidel, mis pole kooskõlas artiklites 5 ja 6 
sätestatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 Artikkel 28

Kliima- ja keskkonnakavad Kliima- ja keskkonnakavad

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad 
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima-, keskkonna- ja 
loomade heaolu kavad („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb, ning 
toetavad neid kavasid, eraldades 
miinimumina vähemalt 30 % liikmesriigi 
rahaeraldisest, mis on kehtestatud IV 
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lisas.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele või 
nende rühmadele, kes võtavad kohustuse 
kasutada, säilitada ja edendada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid 
ja -süsteeme.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendatakse 
käesolevat määrust kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade liidu loetelu 
koostamisega, võttes arvesse käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud tingimusi.
Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
täiendavad riiklikud loetelud, tehes valiku 
lõigus 1 osutatud liidu loetelus esitatud 
tavade hulgast. Liikmesriigid seavad 
esikohale kavad, millega kaasnevad 
hüved, edendatakse koostoimet ja 
rõhutatakse integreeritud lähenemisviisi.
Komisjon annab liikmesriikidele vajalikke 
juhiseid, kui nad koostavad riiklikke 
loetelusid kooskõlas artiklis 113 
sätestatud Euroopa ja riiklike ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustikega, et 
hõlbustada parimate tavade vahetamist 
ning parandada teadmistebaasi ja 
lahendusi artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f sätestatud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide saavutamiseks. Erilist 
tähelepanu pööratakse konkreetsetele 
kohalikele, piirkondlikele või riiklikele 
ja/või keskkonnatingimustele või 
piirangutele kohandatud meetmete ja 
kavade võimalikule paljundamisele.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
riiklikesse loeteludesse lisada täiendavad 
kavad, mida ei ole liidu loetelus 
kehtestatud, kui komisjon kiidab need 
heaks artiklites 106 ja 107 sätestatud 
korras.
Loetelude koostamisel tagavad komisjon 
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ja liikmesriigid V jaotise III peatükis 
osutatud menetluses, et loetelusid 
koostatakse ühise jõupingutusena 
põllumajandus- ja keskkonnaasutuste 
vahel, konsulteerides ekspertidega.
Komisjon hindab igal aastal riiklikke 
nimekirju, võttes arvesse nõutavat 
tõhusust, alternatiivide olemasolu ja 
skeemide panust keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkide saavutamisse, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f. Hinnangud tehakse 
avalikult kättesaadavaks ning 
ebapiisavuse/negatiivse hinnangu korral 
esitavad liikmesriigid muudetud riiklikud 
loetelud ja kavad artiklis 107 sätestatud 
korras.

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, ning 
oleksid kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktis b.

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos ja III lisas;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 65.

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 65 või 
täiendavad neid.

6. Ökokavadele makstakse toetust iga- 6. Ökokavadele makstakse toetust iga-
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aastase maksena rahastamiskõlbliku hektari 
kohta ja seda antakse kas:

aastase maksena rahastamiskõlbliku hektari 
või põllumajandusettevõtte kohta ja seda 
antakse kas:

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65. 

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65. 

6 a. Liikmesriigid võivad nõuda 
teatavates ökokavades kohustuslikku 
osalemist kõrge loodusliku väärtusega 
aladel või põhjendatud juhtudel, et 
saavutada üht või mitut konkreetset 
keskkonna- ja kliimaalast eesmärki, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, 
e ja f.
6 b. Liikmesriigid jätavad ökokavad 
välja artiklis 15 sätestatud võimalikust 
toetuste vähendamise või rahastamise 
maksimaalse taseme kohaldamisalast.

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

8. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis täiendavad käesolevat 
määrust lisaeeskirjadega ökokavade kohta.

8. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis täiendavad käesolevat 
määrust lisaeeskirjadega ökokavade kohta.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a (uus)
Looduslikud või muud pindalapõhised 

piirangud
1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
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esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.
2. Kõnealust toetust antakse 
tegelikele põllumajandustootjatele 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 
kohaselt kindlaks määratud alade eest.
3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.
4. Lõikes 3 osutatud täiendavad 
kulud ja saamata jäänud tulud 
arvutatakse seoses looduslike või muude 
alapõhiste piirangutega, võrdluses 
aladega, kus ei ole looduslikke ja muid 
alapõhiseid piiranguid.
5. Toetust antakse aasta kohta 
pindala hektari eest.
6. Liikmesriigid kehtestavad 
minimaalse ja maksimaalse protsendi 
EAGFi kogutoetusest käesolevas artiklis 
osutatud sekkumistele. Kulud 
püsihindades ei tohi erineda rohkem kui 
20 % kuludest vastavalt määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklile 31.

Selgitus

Käesoleva artikli ülekandmine esimesse sambasse jätab rohkem raha teise sambasse 
keskkonna- ja kliimameetmete jaoks.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
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toetuse vormis hektari või looma kohta. toetuse vormis hektari või looma kohta, 
mille summat liikmesriik võib piirata 
toetuse paremaks jaotamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab kooskõlas V 
jaotise III peatükiga, et 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust loomakasvatajatele 
antakse ainult nendele 
põllumajandustootjatele, kes ei ületa oma 
vesikonna jaoks määratud loomkoormuse 
ülempiiri, nagu määratletud direktiivis 
2000/60/EÜ. 
 
 

Selgitus

Kuna tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetustega toetatakse sageli intensiivset 
loomakasvatust liha ja piima tootmiseks, tuleb ületootmise negatiivsete mõjude 
leevendamiseks, eelkõige kliimale ja põllumajandustootjate sissetulekule avalduva negatiivse 
mõju leevendamiseks eraldada toetusi ainult põllumajandusettevõtetele, mis ei ületa 
sätestatud loomkoormusi, ning aidata põllumajandustootjatel minna üle mitmekesisematele 
tootmismudelitele. See kaitsemeede on mõeldud ka ületootmise vältimiseks. Loomkoormuse 
ülempiiride piirkondlikele erinevustele kohandamisel võib lähtuda veepoliitika raamdirektiivi 
veemajanduskavadest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui liikmesriik pakub artiklis 106 
ette nähtud strateegiakavas välja 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse, siis tagab komisjon järgmise:
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(a) toetus on kooskõlas põhimõttega 
„ära põhjusta kahju“;
(b) olemas on selge keskkonnaalane 
või ühiskondlik vajadus või kasu, mis on 
põhjendatud empiiriliste, kvantitatiivsete 
ja sõltumatult kontrollitavate tõenditega;
(c) toetust kasutatakse liidu toiduga 
kindlustamise vajaduste rahuldamiseks ja 
see ei moonuta siseturgu ega 
rahvusvahelisi turge;
(d) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse eraldamine ei vii 
selliste kaubandustulemusteni, mis 
mõjutavad negatiivselt põllumajandus- ja 
toidusektori investeeringuid ning tootmise 
ja töötlemise arengut arenevates 
partnerriikides;
(e) vabatahtlikke tootmiskohustusega 
seotud teotusi ei eraldata turgudele, mis 
on kriisis ületootmise või ülepakkumise 
tõttu;
(f) loomakasvatuse jaoks eraldatakse 
toetusi ainult juhul, kui loomkoormus on 
madal ning jääb asjaomaste vesikondade 
ökoloogilise taluvusvõime piiridesse 
vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ ning kui 
see on seotud piisavate sööda- või 
karjamaadega, mida säilitatakse ilma 
väliste sisenditeta.
Kui punktides a–f sätestatud tingimused 
on täidetud, võib komisjon liikmesriigi 
poolt välja pakutud muutujad heaks kiita 
või neid koostöös liikmesriigiga muuta 
vastavalt käesoleva määruse artiklitele 
115 ja 116.

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetused peaksid sõltuma säästlikkuskriteeriumide 
rangest järgimisest, kuna need toetused moonutavad turgu nii ELis kui ka väljaspool seda, 
viies tootmise ühtedest liikmesriikidest teistesse või kolmandatest riikidest liikmesriikidesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus ületatakse 
loomade heaolu või keskkonna 
miinimumnõudeid, või kus need on 
olulised majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel ja vajadus 
nende järele on põhjendatud V jaotise III 
peatükis kirjeldatud menetluse alusel, 
kasutades empiirilisi kvantifitseeritavaid 
ja sõltumatult kontrollitavaid tõendeid: 
teravili, õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkruroog ja sigur ning puu- ja 
köögivili.

Selgitus

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetusesaajad on abikõlblikud 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse saamiseks ainult siis, 
kui nende tootmisstandardid on kõrgemad 
kehtivatest keskkonna- ja loomade heaolu 
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miinimumstandarditest.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 
taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust 
võib anda ainult juhul, kui: 

(a) liikmesriik tõendab, et see on 
ainus võimalus, eelkõige seoses 
karjakasvatussüsteemidega, mille puhul 
keskkonnakavasid või toodanguga 
sidumata toetusi võib olla raske kasutada, 
kui kasutada ühiskasutuses karjamaade 
või rändkarjatamise tõttu. 
(b) liikmesriik tõendab tegelikult 
kantud lisakulude ja saamata jäänud tulu 
katmist, et täita artikli 6 lõike 1 punktide 
d, e ja f erieesmärgid. 

__________________
32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuli 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi loomise, veiseliha 
ja veiselihatoodete märgistamise kohta 
ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 
204, 11.8.2000, lk 1).
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33 Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta 
määrus (EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, ei anta toetust intensiivsele 
loomakasvatusele. Komisjonil on õigus 
võtta kooskõlas artikliga 138 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, 
määratledes intensiivsete 
loomakasvatussüsteemide liigid, mis ei ole 
toetuskõlblikud tootmiskohustusega 
seotud toetuse saamiseks, välistades 
tõhusalt toetuse saamisest lüpsiloomad, 
veised või lambad ja kitsed, kui 
abikõlblike hektarite ja loomade arvu 
vahel on lahknevused. Selles sättes 
võetakse arvesse karjakasvatuse või 
rändkarjatamise tavasid.

Selgitus

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetus on seotud veiste, lammaste ja 
kitsedega, võivad liikmesriigid toetada 
ainult rohuga söödetud loomade kasvatust 
rohumaapõhistes karjatussüsteemides, 
millel on märkimisväärselt kõrgemad 
keskkonna- või loomade heaolu 
tulemused.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
käesoleva määruse V jaotises kirjeldatud 
menetluse tagamisel, et ÜPP 
strateegiakavad sisaldavad sätteid, millega 
tagatakse, et strateegiakava 
programmiperioodi lõpuks ei tohi 
kariloomade kogu loomkoormus 
liikmesriigi kohta ületada 0,7 loomühikut 
hektari kohta.

Selgitus

Looma- ja taimekasvatust tuleb tasakaalustada. ÜPP-s on pretsedent, sest kariloomade 
tihedus määrati kümneks aastaks alates 2003. aastast. Eurostati andmetel on liikmesriikide 
praegune keskmine kariloomade kogu loomkoormus 0,75 loomühikut hektari kohta.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kontsentreeritud 
loomasöödatoimingud ei ole abikõlblikud 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
saamiseks.
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Selgitus

Looma- ja taimekasvatuse uuesti tasakaalustamine on hädavajalik, tagades, et kariloomade 
populatsioon ühe põllumajandusettevõtte kohta ei ületaks näiteks mäletsejaliste puhul 
püsirohumaa või ajutiste rohumaade sööda baaspinda. See piirab struktuurilist ületootmist, 
ülemäärastest toitainetest tingitud keskkonnareostust ja vähendab kliimamõjusid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Seire

Artiklis 119 a (uus) kirjeldatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
seire osana jälgivad liikmesriigid ja 
komisjon antud tootmiskohustusega 
seotud toetust. Kui avastatakse 
negatiivseid mõjusid, siis asjaomase 
sektori tootmiskohustusega seotud 
toetused peatatakse või vähendatakse 
neid, et täita eespool osutatud tingimused. 
Komisjon on volitatud algatama dialooge 
arenevate partnerriikidega, kui 
tootmiskohustusega seotud toetused 
avaldavad negatiivset mõju kohaliku 
põllumajandus- ja toidusektori arengule, 
eesmärgiga võtta parandusmeetmeid 
(sealhulgas ELi kaubanduspoliitika 
raames), et neid negatiivseid mõjusid 
leevendada. 
Vajaduse korral võib komisjon vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
138, täiendades käesolevat määrust 
meetmetega, mida liikmesriigid peavad 
võtma, kui eraldavad tootmiskohustusega 
seotud toetusi, et kõrvaldada negatiivsed 
mõjud põllumajandus- ja toidusektori 
arengule partnerriikides. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puuvilla eritoetust antakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.

1. Puuvilla eritoetust antakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel. Puuvilla 
monokultuur jäetakse välja.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liblikõieliste taimede sektor;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o, p, r, s ja w.

Selgitus

Jäetakse välja (q) sealiha ja t) linnuliha, mida ei ole kunagi ühise põllumajanduspoliitika 
raames subsideeritudki, ning kus kasutatakse loomade intensiivpõllumajanduslikke või 
kontsentreeritud söötmistoiminguid.
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 Artikkel 42

Eesmärgid puu- ja köögiviljasektoris Eesmärgid puu- ja köögiviljasektoris

Puu- ja köögiviljasektoris püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

Olenemata artiklite 5 ja 6 üldeesmärkidest 
püütakse puu- ja köögiviljasektoris 
saavutada järgmisi eesmärke:

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega; 

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega; 

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega; 

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega; 

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
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nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d; nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d; 

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, mitmekesisust ja kvaliteeti, 
sealhulgas parandada tootekvaliteeti ja 
edendada selliseid tooteid, mis kuuluvad 
kaitstud päritolunimetuse, kaitstud 
geograafilise tähise või riiklike 
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud erieesmärkidega;

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud erieesmärkidega;

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

(i) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(i) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 Artikkel 43

Sekkumisliigid puu- ja köögiviljasektoris Sekkumisliigid puu- ja köögiviljasektoris

1. Artikli 42 punktides a–h osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

1. Artikli 42 punktides a–h osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
kolm või rohkem sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
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jäätmete vähendamisele; vähendamisele ja tootmise järelevalvele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(c) mahepõllumajanduslik tootmine; (c) mahepõllumajanduslik tootmine;

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, mis 
edendab, arendab ja rakendab 
keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnoloogiat, loodusvarade 
säästvat kasutamist, eelkõige vee, mulla ja 
muude loodusvarade kaitset, vähendades 
samal ajal sõltuvust pestitsiididest;

(e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

(e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

(f) meetmed, millega luua ja säilitada 
elurikkust soodustavaid elupaiku või 
maastikku, sealhulgas ajalooliste objektide 
säilitamine;

(f) meetmed, millega luua ja säilitada 
elurikkust soodustavaid elupaiku või 
maastikku, sealhulgas ajalooliste objektide 
säilitamine;

(g) meetmed taastuvenergia 
säästmiseks ja energiatõhususe ja 
suurendamiseks;

(g) meetmed taastuvenergia 
säästmiseks ja energiatõhususe ja 
suurendamiseks;

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

(h) meetmed kultuuride säästva 
kahjurikindluse parandamiseks, edendades 
integreeritud kahjuritõrje (IPM) 
kontseptsiooni;

(i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 
säästmine ja drenaaž;

(i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 
säästmine ja drenaaž;

(j) meetmed jäätmetekke 
vähendamiseks ja jäätmekäitluse 
tõhustamiseks;

(j) meetmed jäätmetekke 
vähendamiseks ja jäätmekäitluse 
tõhustamiseks;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;
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(l) meetmed kliimamuutuste riski 
maandamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja taastuvenergia kasutamise 
suurendamiseks;

(l) meetmed kliimamuutuste riski 
maandamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja taastuvenergia kasutamise 
suurendamiseks;

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootekvaliteedi hoidmise ja 
tõstmise, turustamistingimuste 
parandamise, agroökoloogia, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega, vähendades 
agrokeemilist sõltuvust,ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

2. Artikli 42 punktis i osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

2. Artikli 42 punktis i osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(c) viljapuuaedade taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast tervisega seotud või 
fütosanitaarsetel põhjustel kohustuslikku 
väljajuurimist liikmesriigi pädeva asutuse 
korraldusel;

(c) viljapuuaedade taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast tervisega seotud või 
fütosanitaarsetel põhjustel kohustuslikku 
väljajuurimist liikmesriigi pädeva asutuse 
korraldusel;
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(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(e) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(e) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(f) puu- ja köögivilja koristamata 
jätmine, mis seisneb käimasoleva 
tootmistsükli lõpetamises konkreetsel alal, 
kus toode on hästi arenenud, terve, veatu ja 
turustatava kvaliteediga, välja arvatud 
toodete hävinemine ilmastikutingimuste 
või haiguse tõttu;

(f) puu- ja köögivilja koristamata 
jätmine, mis seisneb käimasoleva 
tootmistsükli lõpetamises konkreetsel alal, 
kus toode on hästi arenenud, terve, veatu ja 
turustatava kvaliteediga, välja arvatud 
toodete hävinemine ilmastikutingimuste 
või haiguse tõttu;

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate juhendamine;

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate juhendamine;

(i) kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et hõlbustada 
juurdepääsu kolmandate riikide turgudele;

(i) läbirääkimised kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli üle, selle 
rakendamine ja juhtimine liidu 
territooriumil, et hõlbustada juurdepääsu 
kolmandate riikide turgudele;

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, integreeritud 
taimekaitse rakendamise ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

3. Iga liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks sekkumised, mis 
vastavad lõigete 1 ja 2 kohaselt valitud 
sekkumisliikidele.

3. Iga liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks sekkumised, mis 
vastavad lõigete 1 ja 2 kohaselt valitud 
sekkumisliikidele.
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Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada 
vähemalt ühte artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärki mesindussektoris.

Olenemata artiklite 5 ja 6 
üldeesmärkidest, püüavad liikmesriigid 
saavutada artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärke mesindussektoris.

Muudatusettepanek101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 Artikkel 49

Sekkumisliigid mesindussektoris ja liidu 
rahaline toetus

Sekkumisliigid mesindussektoris ja liidu 
rahaline toetus

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse 
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse 
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele;

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele;

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega, eriti varroatoosi tõrje;

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega, eriti varroatoosi tõrje;

(c) meetmed rändmesindamise 
ratsionaliseerimiseks;

(c) meetmed rändmesindamise 
ratsionaliseerimiseks;

(d) laboratooriumide toetamise 
meetmed mesindustoodete analüüsimiseks;

(d) laboratooriumide toetamise 
meetmed mesindustoodete analüüsimiseks;

(e) mesitarude taasasustamine liidus; (e) mesitarude taasasustamine liidus;

(f) koostöö asutustega, kes on 
spetsialiseerunud mesindamist ja 
mesindustooteid käsitlevate 
teadusprogrammide rakendamisele;

(f) koostöö asutustega, kes on 
spetsialiseerunud mesindamist ja 
mesindustooteid käsitlevate 
teadusprogrammide rakendamisele;

(g) turujärelevalve; (g) turujärelevalve;

(h) meetmed toodete kvaliteedi 
parandamiseks.

(h) meetmed toodete kvaliteedi 
parandamiseks.
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2. Iga liikmesriik põhjendab oma ÜPP 
strateegiakavas konkreetsete eesmärkide ja 
sekkumisliikide valikut. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad 
liikmesriigid kindlaks sekkumised.

2. Iga liikmesriik põhjendab oma ÜPP 
strateegiakavas konkreetsete eesmärkide ja 
sekkumisliikide valikut. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad 
liikmesriigid kindlaks sekkumised.

3. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette omapoolse rahastamise 
oma ÜPP strateegiakavades valitud 
sekkumisliikide puhul.

3. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette omapoolse rahastamise 
oma ÜPP strateegiakavades valitud 
sekkumisliikide puhul.

4. Liidu rahaline toetus lõikes 2 
osutatud sekkumisliikidele on 
maksimaalselt 50 % kuludest. Ülejäänud 
osa kuludest kannavad liikmesriigid.

4. Liidu rahaline toetus lõikes 2 
osutatud sekkumisliikidele on 
maksimaalselt 50 % kuludest. Ülejäänud 
osa kuludest kannavad liikmesriigid.

5. Oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel küsib iga liikmesriik nõu 
mesindussektori 
esindusorganisatsioonidelt.

5. Oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel küsib iga liikmesriik nõu 
mesindussektori 
esindusorganisatsioonidelt.

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude arvu.

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude arvu.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 Artikkel 51

Eesmärgid veinisektoris Eesmärgid veinisektoris

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki veinisektoris:

Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad 
liikmesriigid saavutada järgmisi eesmärke 
a ja ia ning võivad püüda saavutada ühte 
või mitut muud eesmärki b – i 
veinisektoris

(a) suurendada ELi veinitootjate 
konkurentsivõimet, sealhulgas aidata kaasa 
säästlike tootmissüsteemide edendamisele 
ja liidu veinisektori keskkonnamõju 
vähendamisele; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b–f ja h 
osutatud erieesmärkidega;

(a) suurendada ELi veinitootjate 
konkurentsivõimet, sealhulgas aidata kaasa 
säästlike tootmissüsteemide edendamisele 
ja liidu veinisektori keskkonnamõju 
vähendamisele. See hõlmab 
keskkonnasäästlike tootmismeetodite, 
keskkonnahoidlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia rakendamist ning 
loodusvarade säästvat kasutamist, 
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vähendades samal ajal sõltuvust 
pestitsiididest; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b–f ja h 
osutatud erieesmärkidega;

(b) tõhustada liidu veiniettevõtete 
tulemuslikkust ning nende kohandamist 
turunõudlusele, samuti suurendada nende 
konkurentsivõimet viinamarjasaaduste 
tootmisel ja turustamisel, sealhulgas 
energia säästmine, üleilmne energiatõhusus 
ja säästlikkuse protsessid; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a–e, g ja h osutatud 
erieesmärkidega; 

(b) tõhustada liidu veiniettevõtete 
tulemuslikkust ning nende kohandamist 
turunõudlusele, samuti suurendada nende 
pikaajalist konkurentsivõimet 
viinamarjasaaduste tootmisel ja 
turustamisel, sealhulgas energia säästmine, 
üleilmne energiatõhusus ja säästlikkuse 
protsessid; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a–e, g ja 
h osutatud erieesmärkidega; 

(c) aidata taastada tasakaalu liidu 
veinituru pakkumise ja nõudluse vahel, et 
vältida turukriise; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud 
erieesmärgiga;

(c) aidata taastada tasakaalu liidu 
veinituru pakkumise ja nõudluse vahel, et 
vältida turukriise; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud 
erieesmärgiga;

(d) aidata kaitsta liidu veinitootjate 
sissetulekut loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktis a osutatud eesmärgiga; 

(d) aidata kaitsta liidu veinitootjate 
sissetulekut loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktis a osutatud eesmärgiga; 

(e) suurendada liidu 
viinamarjasaaduste turustamisvõimalusi ja 
konkurentsivõimet, arendades selleks 
eelkõige uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
tehnoloogiaid ning andes lisandväärtust 
tarneahela kõigis etappides, kaasa arvatud 
teadmussiirde element; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c, 
e ja i osutatud erieesmärkidega;

(e) suurendada liidu 
viinamarjasaaduste turustamisvõimalusi ja 
konkurentsivõimet, arendades selleks 
eelkõige uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
tehnoloogiaid ning andes lisandväärtust 
tarneahela kõigis etappides, kaasa arvatud 
teadmussiirde element; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c, 
e ja i osutatud erieesmärkidega;

(f) kasutada veinitootmise 
kõrvalsaadusi tööstuses ja energeetikas 
liidu veini kvaliteedi tagamiseks, kaitstes 
samal ajal keskkonda; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 
osutatud erieesmärkidega;

(f) kasutada veinitootmise 
kõrvalsaadusi ja jääke tööstuses ja 
energeetikas liidu veini kvaliteedi 
tagamiseks, kaitstes samal ajal keskkonda, 
kaitstes samal ajal keskkonda; kõnealune 
eesmärk on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides d ja e osutatud erieesmärkidega;

(g) aidata kaasa tarbijate teadlikkuse 
suurendamisele veini vastutustundlikust 
tarbimisest ning liidu veini 
kvaliteedikavadest; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja i 

(g) aidata kaasa tarbijate teadlikkuse 
suurendamisele veini vastutustundlikust 
tarbimisest; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides b ja i osutatud 
erieesmärkidega;
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osutatud erieesmärkidega; 

(h) tõhustada liidu viinamarjaveinide 
konkurentsivõimet kolmandates riikides; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides b ja h osutatud 
eesmärkidega;
(i) aidata suurendada vastupidavust 
turukõikumiste vastu; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktis a 
osutatud eesmärgiga.

(i) aidata suurendada vastupidavust 
turukõikumiste vastu; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktis a 
osutatud eesmärgiga.

(i a) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse; 
see eesmärk on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis d osutatud erieesmärkidega.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 51 esitatud eesmärkide 
seast valitud iga eesmärgi saavutamiseks 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas ühe või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Artiklis 51 esitatud eesmärkide 
seast valitud iga eesmärgi saavutamiseks 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas kaks või rohkem 
sekkumist järgmistest sekkumisliikidest:

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine, 
sealhulgas viinapuude taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast kohustuslikku 
väljajuurimist taimetervisega seotud ja 
fütosanitaarsetel põhjustel liikmesriigi 
pädeva asutuse juhiste kohaselt; siia alla ei 
kuulu viinamarjaistanduste tavapärane 
uuendamine, mis seisneb selles, et kui 
viinapuud on ealiselt vananenud, 

(a) viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine, 
sealhulgas viinamarjaistanduste 
geneetilise mitmekesisuse ning 
struktuurse ja põllukultuuridega 
mitteseotud bioloogilise mitmekesisuse 
parandamine, et ennetada 
monokultuuriliste maastike teket, 
mullahooldus, mis hõlmab taimkatet ja 
pestitsiidivaba umbrohutõrjet, viinapuude 
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istutatakse samale maatükile varasemat 
viljelussüsteemi kasutades sama 
viinamarjasort;

taasistutamine, kui see on vajalik pärast 
kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud ja fütosanitaarsetel 
põhjustel liikmesriigi pädeva asutuse 
juhiste kohaselt või pärast vabatahtlikku 
väljajuurimist taasistutamise eesmärgil 
kliimamuutustega kohanemise põhjustel; 
siia alla ei kuulu viinamarjaistanduste 
tavapärane uuendamine, mis seisneb selles, 
et kui viinapuud on ealiselt vananenud, 
istutatakse samale maatükile varasemat 
viljelussüsteemi kasutades sama 
viinamarjasort;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tuua viinamarjaistanduste ümberkorraldusmeetmetesse sisse 
vabatahtliku väljajuurimise rahastamise võimalus, et taasistutada kliimamuutustega 
kohanemise eesmärgil.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) saagikindlustus loodusõnnetusega 
võrreldavatest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tingitud kahju, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loomadest, taime haigustest või kahjurite 
levikust tulenevate kahjude vastu;

(d) saagikindlustus loodusõnnetusega 
võrreldavatest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tingitud kahju, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loomadest, taime haigustest või kahjurite 
levikust tulenevate kahjude vastu; 
kindlustust ei anta, kui tootjad ei võta 
aktiivselt meetmeid nende riskide 
miinimumini viimiseks;

Selgitus

Riskijuhtimine/kindlustus ei tohi kinnistada vastutustundetuid/iganenud 
põllumajandustavasid, või muidu toob see kaasa aina piiratumaks muutuvate maaelu arengu 
vahendite tohutu ülekulutamise. Kliimamuutused ja sellega seotud äärmuslikud ilmastikuolud 
on olnud juba kümme aastat reaalsus, seega soodustaks iga tulevikku vaatav ja rahaliselt 
tõhus/ressursitõhus poliitika selle võimaluse kavandamist. Selle asemel tuleks ÜPPst toetada 
põllumajandusettevõtjate kohanemist kliimamuutuste ja muude mõjudega, rahastades seda 
maaelu arengu ja ökokavade muude osade kaudu.
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Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teavitustegevus liikmesriikides 
seoses liidu veinide vastutustundliku 
tarbimise soodustamisega ning 
päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid 
hõlmavate liidu kvaliteedikavade 
edendamisega;

välja jäetud

Selgitus

Võimalus rahastada veini müügiedendusmeetmeid nii siseturul kui ka kolmandates riikides 
tuleks lõpetada, et kaotada tervishoiuga kokkusobimatud toetused ja tagada riigi raha tõhus 
kasutamine, samuti selleks, et rakendada poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kolmandates riikides toimuv 
müügiedendustegevus, mis koosneb ühest 
või mitmest järgmisest elemendist:

välja jäetud

i) avalikud suhted, müügiedendus- 
või reklaamimeetmed, eelkõige need, mis 
rõhutavad liidu toodete kõrgeid 
standardeid, eriti seoses kvaliteedi, 
toiduohutuse või keskkonnaga;
ii) osalemine rahvusvahelise 
tähtsusega üritustel, messidel või 
näitustel;
iii) teavituskampaaniad, mis 
tutvustavad eelkõige päritolunimetusi, 
geograafilisi tähiseid ja mahetootmist 
hõlmavaid liidu süsteeme;
iv) uurimused uute turgude kohta, 
mis on vajalikud turuväljundite 
laiendamiseks;
v) uurimused teavitus- ja 
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müügiedendusmeetmete tulemuste 
hindamiseks;
vi) tehniliste toimikute 
ettevalmistamine, sealhulgas 
laboratoorsed testid ja hindamised, 
veinivalmistustavade eeskirjade, 
taimekaitse- ja hügieenieeskirjade, aga ka 
muude kolmandate riikide nõudmiste 
jaoks veinisektori toodete impordil, et 
hõlbustada juurdepääsu kolmandate 
riikide turgudele;

Selgitus

Ajal, kui ÜPP rahastust vähendatakse, ei tohiks ÜPPst toetada müügiedendust kolmandates 
riikides. Asjaolu, et Champagne’i kaubamärgid, sealhulgas suured rahvusvahelised 
ettevõtted, kes toetust ei vaja, on ELi poolt toetatud müügiedenduskampaaniate tõttu 
Prantsusmaal suurimad ÜPP toetusesaajad, on tekitanud palju kriitikat. Peame sellised tavad 
kaotama ja lõpetama müügiedenduskampaaniate rahastamise.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas 
veevarude säilitamine ja drenaaž;

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) mahepõllumajandus;

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) muud meetmed, sealhulgas need, 
mille eesmärk on järgmine:
i) mullakaitse ja muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;
ii) elurikkust soodustavate elupaikade 
või loodusmaastike, sealhulgas ajalooliste 
iseärasuste säilitamine;
iii) kahjurikindluse ja 
viinamarjahaiguste suhtes 
vastupanuvõime suurendamine;
iv) jäätmetekke vähendamine ja 
jäätmekäitluse parandamine.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu rahaline toetus artikli 52 
lõike 1 punktis d osutatud saagikindlustuse 
korral ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:

4. Liidu rahaline toetus artikli 52 
lõike 1 punktis d osutatud saagikindlustuse 
korral makstakse üksnes tootjatele, kes 
võtavad meetmeid, millega vähendatakse 
aktiivselt riske või kõrvaldatakse need (nt 
mullakaitse, mulla ülemise kihi 
suurendamine, struktuurse, bioloogilise ja 
geneetilise mitmekesisuse lisamine 
kultuurmaastikule, ning see ei tohi ületada 
järgmisi piirväärtusi:

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) punktis a osutatud kahjude ja 
halbadest ilmastikutingimustest tulenevate 
kahjude vastu;

i) punktis a osutatud vältimatute 
kahjude ja halbadest ilmastikutingimustest 
tulenevate kahjude vastu;
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Selgitus

Riskijuhtimine/kindlustus ei tohi kinnistada vastutustundetuid/iganenud 
põllumajandustavasid, või muidu toob see kaasa aina piiratumaks muutuvate maaelu arengu 
vahendite tohutu ülekulutamise. Kliimamuutused ja sellega seotud äärmuslikud ilmastikuolud 
on olnud juba kümme aastat reaalsus, seega soodustaks iga tulevikku vaatav ja rahaliselt 
tõhus/ressursitõhus poliitika selle võimaluse kavandamist. Selle asemel tuleks ÜPPst toetada 
põllumajandusettevõtjate kohanemist kliimamuutuste ja muude mõjudega, rahastades seda 
maaelu arengu ja ökokavade muude osade kaudu.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) loomade tekitatud kahjude ning 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tulenevate kahjude vastu.

ii) loomade tekitatud vältimatute 
kahjude ning taimehaigustest või kahjurite 
levikust tulenevate vältimatute kahjude 
vastu.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 50 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 20% 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Selgitus

Perioodil, mil ÜPP rahastamist vähendatakse, kuuluvad Champagne’i kaubamärgid, 
sealhulgas suured rahvusvahelised ettevõtted, kes ei vaja raha, suurimate ÜPP toetusesaajate 
hulka Prantsusmaal (näiteks), sest nad saavad kasu ELi toetatud reklaamikampaaniatest. See 
ei ole vastuvõetav, mistõttu tuleb selle meetme rahastamist ELi vahenditest vähendada, et 
seda oleks võimalik kasutada juhul, kui rahastamine on tõesti vajalik.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga asjaomane liikmesriik esitab 
oma ÜPP strateegiakavas selliste kulude 
minimaalse osakaalu, mis on ette nähtud 
keskkonnakaitseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks, tootmissüsteemide ja -
protsesside jätkusuutlikkuse tõhustamiseks, 
liidu veinisektori keskkonnamõju 
vähendamiseks, energia säästmiseks ja 
ülemaailmse energiatõhususe 
parandamiseks veinisektoris.

4. Iga asjaomane liikmesriik esitab 
oma ÜPP strateegiakavas selliste kulude 
minimaalselt 20%-lise osakaalu, mis on 
ette nähtud keskkonnakaitseks, 
kliimamuutustega kohanemiseks, 
tootmissüsteemide ja -protsesside 
jätkusuutlikkuse tõhustamiseks, liidu 
veinisektori keskkonnamõju 
vähendamiseks, energia säästmiseks ja 
ülemaailmse energiatõhususe 
parandamiseks veinisektoris.

Selgitus

Protsendiline osakaal, mis on eraldatud keskkonna ja kliima seisukohalt olulistele 
meetmetele, on sama nagu puu- ja köögiviljasektori sekkumiste puhul.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et summa, 
mis laekub ühele lõplikule toetusesaajale 
sekkumiste eest veinisektoris, ei ole 
suurem kui 200 000 eurot.

Selgitus

Tõsiasi, et mitu sama rahvusvahelise ettevõtja omanduses olevat Champagne’i kaubamärki 
on saanud käimasoleval programmiperioodil mitu miljonit eurot, on tekitanud Prantsusmaal 
pahameelt. Kehtestada tuleks selged piirangud.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Toetus sõltub keskkonna- ja 
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bioloogilise mitmekesisuse nõuetest, mis 
lähevad kaugemale 
miinimumstandarditest ning mille juures 
keskendutakse eriti maastikule 
iseloomulike joonte säilitamisele ja 
bioloogilist mitmekesisust soodustavate 
viljelustavade rakendamisele.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks ühe või mitu 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks kaks või rohkem 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 Artikkel 56

Eesmärgid oliiviõli ja lauaoliivide sektoris Eesmärgid oliiviõli ja lauaoliivide sektoris

Artikli 82 lõikes 4 osutatud liikmesriigid 
püüavad saavutada ühte või mitut järgmist 
eesmärki oliiviõli ja lauaoliivide sektoris:

Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad artikli 
82 lõikes 4 osutatud liikmesriigid 
saavutada vähemalt eesmärki c ja ühte või 
mitut järgmist eesmärki oliiviõli ja 
lauaoliivide sektoris:

(a) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
tootmise juhtimist ja korraldamist; 

(a) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
tootmise juhtimist ja korraldamist; 
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kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktides a ja b osutatud 
erieesmärkidega;

kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktides a ja b osutatud 
erieesmärkidega;

(b) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
sektori keskmise pikkusega ja pikaaegset 
konkurentsivõimet eelkõige sektori 
kaasajastamise teel; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
erieesmärgiga;

(b) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
sektori keskmise pikkusega ja pikaaegset 
konkurentsivõimet eelkõige sektori 
kaasajastamise teel; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
erieesmärgiga;

(c) vähendada keskkonnamõju ja 
panustada kliimameetmetesse oliivipuude 
kasvatamise teel; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 
osutatud erieesmärkidega; 

(c) vähendada keskkonnamõju ja 
panustada kliimameetmetesse, 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
leevendamisse oliivipuude kasvatamise 
teel, sealhulgas edendades 
mitmekultuurilisi maastikke ja tõhustades 
mullahooldust; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
osutatud erieesmärkidega;

(d) parandada oliiviõli ja lauaoliivide 
kvaliteeti; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis f osutatud 
erieesmärgiga;

(d) parandada oliiviõli ja lauaoliivide 
kvaliteeti; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis f osutatud 
erieesmärgiga;

(e) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealune 
eesmärk on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(e) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas süsteemsed 
meetodid kahjuritega toimetulemiseks, 
alternatiivid pestitsiidide kasutamisele, 
integreeritud taimekaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine ja taastamine, 
agroökosüsteemi vastupanuvõime 
kliimamuutustele ja kahjuritele, 
majanduslikku kaasavust edendavad ja 
turu arengut toetavad uuenduslikud 
tootmistavad, sealhulgas sissetulekute 
mitmekesistamine; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

(f) vältida ja juhtida riske, et 
suurendada kahjurikindlust, hoida ära 
oliiviõli- ja lauaoliivituru kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis h osutatud 
erieesmärgiga.

(f) vältida ja juhtida riske, et 
suurendada kahjurikindlust, hoida ära 
oliiviõli- ja lauaoliivituru kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis h osutatud 
erieesmärgiga.

(f a) bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemi teenuste kaitse ja 
parandamine, sealhulgas mulla 
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säilitamine.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja ühe või mitu artiklis 
60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja kaks või rohkem 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a JAGU
LIBLIKÕIELISTE KULTUURIDE 

SEKTOR
Artikkel 58 a

Liblikõieliste kultuuride sektori eesmärgid 
Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad 
liikmesriigid saavutada liblikõieliste 
kultuuride sektoris järgmisi eesmärke: 
(a) toetuskava suurendab ELis 
säästvat kaunviljade tootmist ja tarbimist, 
et suurendada toidu ja söödaga 
omavarustatust vastavalt I lisas esitatud 
eesmärkidele; 
(b) sellest maksest toetatavad 
liblikõieliste kultuurid peavad olema osa 
vähemalt nelja-aastasest külvikordade 
süsteemist või liikide segust põllumaal 
asuval ajutisel rohumaal. See on 
kooskõlas artiklis 28 nimetatud kliima ja 
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keskkonna toetuskavadega (nn 
ökokavad), mille kohaselt saab toetust 
eraldada nelja-aastastele ja pikematele 
külvikorrasüsteemidele. Selle skeemiga 
võib eraldada toetusi ka alaviljelusele ja 
segaviljelusele, nt maaristiku abil, mis 
muude meetmete raames toetust ei saa; 
(c) suure liigilise mitmekesisusega 
karjamaad või suure liigilise 
mitmekesisusega sööda jaoks kasutataval 
liblikõielisi liike sisaldaval tõeliselt 
püsival karjamaal asuva niidu niitmist 
võib samuti toetada tingimusel, et ei toimu 
ümberkündmist või ümberkülvamist (nn 
värskendamine); 
(d) nende maksetega ei toetata 
monokultuurilist või pidevat liblikõieliste 
kultuuride kasvatamist; 
(e) vähendada sõltuvust 
kontsentreeritud söödasegudest, mis 
sisaldavad soja, eelkõige sellisest 
piirkonnast pärinevat soja, mida on hiljuti 
raadatud või mille maakasutuseesmärki 
on muudetud, vastavalt kestliku arengu 
eesmärgile 15, ELi lubadusele hoiduda 
täielikult raadamisest ja eraettevõtjate 
pühendumisele hoiduda täielikult 
raadamisest; 
(f) sulgeda toitainete ringlus ja piirata 
see kohalikele vesikondadele kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ; 
(g) tugevdada kohalikke ja 
piirkondlikke toidu- ja loomasöödaturge 
ja kohalike tingimustega kohandatud 
madala sisendiga seemnesortide turge. 
Asjaomases sektoris rahastatavad 
meetmed peavad olema kooskõlas liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste kohustuste ja 
õigusaktidega ega tohi põhjustada otsest 
või kaudset maakasutuse muutust, 
avaldades tõeliselt positiivset mõju seoses 
ülemaailmse kasvuhoonegaaside heitega 
globaalse biosfääri haldusmudeli 
(GLOBIOM) järgi. 
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Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 b
Sekkumisliigid

Artiklis 58 a osutatud eesmärkide 
saavutamiseks valivad liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakavades ühe või mitu 
järgmistest sekkumisliikidest: 
(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas tegevused, mille 
eesmärk on: 
i) mullakaitse, sealhulgas tõeline ja 
tõestatud muldade süsinikusisalduse 
suurendamine, ilma süsteemse 
tuginemiseta pestitsiididele; 
ii) veekasutuse ja veemajanduse, 
sealhulgas vee säästmise tõhustamine; 
iii) muutuvate kliimatingimustega 
kohandatud puu- ja köögiviljasortide ning 
viljelustavade kasutamise edendamine; 
iv) viljelustavade parandamine, et 
suurendada kultuuride kahjurikindlust ja 
vähendada nende vastuvõtlikkust 
kahjuritele; 
v) pestitsiidide kasutamise ja neist 
sõltumise vähendamine; 
vi) elurikkust soodustavate 
põllumajanduslike elupaikade loomine ja 
säilitamine pestitsiide kasutamata; 
(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega, samuti 
põllumajandustootjapoolse kõige 
asjakohasema külvikorra valimise osas; 
(c) koolitus, sealhulgas kootsimine ja 
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parimate tavade vahetamine; 
(d) mahepõllumajanduslik tootmine ja 
meetodid; 
(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada toodete transpordi 
jätkusuutlikkust ja tõhusust ning toodete 
säilitamist; 

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 Artikkel 59

Eesmärgid muudes sektorites Eesmärgid muudes sektorites

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki artikli 39 punktis f 
osutatud muudes sektorites:

Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad 
liikmesriigid saavutada järgmisi eesmärke 
d –e ja võivad püüda saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki artikli 39 punktis f 
osutatud muudes sektorites:

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi mitmekesisuse ja koguse, 
tootmiskulude optimeerimise, 
investeeringutasuvuse ja omahindade 
tasakaalustamisega; kõnealused eesmärgid 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c 
ja i osutatud erieesmärkidega;

(b) tarnete koondamine ja 
asjaomastetoodete toodete turule laskmine; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) tarnete koondamine ja 
asjaomastetoodete toodete turule laskmine; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad ja 
tootmistehnikad; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c ja i 

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas agrometsandus, 
kahjurikindlus, mullahooldus, mis hõlmab 
taimkatet, pikaajalist majanduslikku 
konkurentsivõimet edendavad ja turu 
arengut toetavad uuenduslikud 
tootmistavad ja tootmistehnikad; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
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osutatud erieesmärkidega; lõike 1 punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid. 
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjuri- ja haiguskindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid, 
sealhulgas edendades integreeritud 
taimekaitset, tootmistehnoloogiat ja 
tootmismeetodeid, bioturvalisusmeetmeid 
ja loomade haigustele vastupanuvõime 
parandamise meetmeid, vähendades 
samal ajal antibiootikumide kasutamist, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist ja 
taastamist, eelkõige vee, mulla ja muude 
loodusvarade kaitset, heitkoguste 
vähendamist ja energiatõhusust; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega; 

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(g) korraldada ühe või mitme artikli 
40 punktis f osutatud sektori toodete 
müügiedendust ja turustamist; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides b ja c osutatud 
erieesmärkidega;
(h) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
ühe või mitme artikli 39 punktis f osutatud 
ühe või mitme sektori turukriise ja nendega 
toime tulla. kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(h) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
ühe või mitme artikli 39 punktis f osutatud 
ühe või mitme sektori turukriise ja nendega 
toime tulla. Kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.
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Muudatusettepanek124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 Artikkel 60

Sekkumisliigid Sekkumisliigid

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas kaks 
või rohkem sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas tegevused, mille 
eesmärk on:

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas tegevused, mille 
eesmärk on:

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;

i) mullakaitse ja mulla viljakuse ja 
struktuuri taastamine, sealhulgas mulla 
süsiniku sidumise võime suurendamine 
ning väetistest tulenevate saasteainete 
vähendamine;

ii) veekasutuse ja -majanduse 
parandamine, sealhulgas vee säästmine ja 
drenaaž;

ii) veekasutuse ja -majanduse 
parandamine, sealhulgas vee säästmine ja 
drenaaž;

iii) ebasoodsate ilmastikutingimuste 
tekitatud kahju vältimine ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide ning viljelustavade 
kasutamine;

iii) ebasoodsate ilmastikutingimuste 
tekitatud kahju vältimine ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide ning viljelustavade 
kasutamine;

iv) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

iv) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

v) ökoloogiline pakendamine; v) jäätmete vähendamine vähema 
pakendamise ja ökoloogilise pakendamise 
kaudu;

vi) loomatervis ja loomade heaolu; vi) loomatervis ja loomade heaolu, 
sealhulgas säästev majandamine ning 
troopiliste ja zoonootiliste haiguste 
ennetamine;

vii) jäätmete tekitamise vähendamine 
ning kõrvalsaaduste ja jäätmete kasutamise 

vii) heitkoguste ja jäätmete tekitamise 
vähendamine ning kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamise ja käitlemise 
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ja käitlemise tõhustamine; tõhustamine;

viii) kahjurikindluse suurendamine; viii) põllukultuuride kahjuritele 
vastupanuvõime parandamine 
integreeritud taimekaitse edendamise 
kaudu, mis hõlmab ka asjakohaseid 
juhtimis- ja viljelustavasid;

ix) pestitsiidide kasutamisega seotud 
riskide ja mõju vähendamine;

ix) pestitsiidide kasutamise 
märkimisväärne vähendamine:
ix a) loomahaiguste suhtes 
vastupanuvõime parandamine ja 
antibiootikumide kasutamise 
vähendamine;

xi) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine;

xi) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine;

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega;

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootmiskvaliteedi, 
bioloogilise mitmekesisuse ja 
keskkonnaga, kliimamuutuste mõju 
leevendamise ja nendega kohanemisega 
ning kahjurite ja loomahaigustega 
võitlemisega;

(c) koolitus, sealhulgas kootsimine ja 
parimate tavade vahetamine;

(c) koolitus, sealhulgas kootsimine ja 
parimate tavade vahetamine eelkõige 
mahepõllumajanduse, permakultuuri 
kujundamise kursuste ja süsiniku 
kasutamise tõhustamise tavade alal;

(d) mahepõllumajanduslik tootmine; (d) mahepõllumajanduslik tootmine;

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 40 
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 40 
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

(f) müügiedendus, teavitustegevus ja 
turustamine, sealhulgas meetmed ja 
tegevused, millega soovitakse eelkõige 
tõsta tarbijate teadlikkust liidu 
kvaliteedikavadest ja tervislike dieetide 
olulisusest ning turgude 
mitmekesistamine;
(g) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(g) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(h) jälgitavuse ja 
sertifitseerimissüsteemide rakendamine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate toodete 

(h) jälgitavuse ja 
sertifitseerimissüsteemide rakendamine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate toodete 
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kvaliteedi järelevalve. kvaliteedi järelevalve.

2. Artikli 59 punktis h osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

2. Artikli 59 punktis h osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide poolt;

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide poolt;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine;

(c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine;

(d) viljapuude taasistutamine 
liikmesriigi pädeva asutuse juhiste kohaselt 
seal, kus see on vajalik pärast 
kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud või fütosanitaarsetel 
põhjustel või kohanemiseks 
kliimamuutustega;

(d) viljapuude või oliivisalude 
taasistutamine liikmesriigi pädeva asutuse 
juhiste kohaselt seal, kus see on vajalik 
pärast kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud või fütosanitaarsetel 
põhjustel või kohanemiseks 
kliimamuutustega;

(e) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(e) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(f) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(f) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(g) saagi koristamata jätmine, mis 
seisneb käimasoleva tootmistsükli 
lõpetamises konkreetsel alal, kus toode on 
hästi arenenud, terve, veatu ja turustatava 
kvaliteediga, välja arvatud toodete 
hävinemine ilmastikutingimuste või 
haiguse tõttu;

(g) saagi koristamata jätmine, mis 
seisneb käimasoleva tootmistsükli 
lõpetamises konkreetsel alal, kus toode on 
hästi arenenud, terve, veatu ja turustatava 
kvaliteediga, välja arvatud toodete 
hävinemine ilmastikutingimuste või 
haiguse tõttu;

(h) saagi- ja toodangukindlustus, mis 
aitab kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
ning millega on samal ajal tagatud, et 

(h) saagi- ja toodangukindlustus, mis 
aitab kaitsta tootjate sissetulekut 
vältimatutest loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
ning millega on samal ajal tagatud, et kõik 
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toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid.

toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid; kindlustust ei anta, 
kui tootjad ei võta aktiivselt meetmeid 
oma riskide miinimumini viimiseks;

3. Iga liikmesriik valib oma ÜPP 
strateegiakavasse sektorid, milles 
käesolevas artiklis kehtestatud 
sekkumisliike rakendada. Iga sektori puhul 
valivad nad ühe või mitu eesmärki artiklis 
59 osutatud eesmärkide seast ja 
sekkumisliigid käesoleva artikli lõigetes 1 
ja 2 esitatud sekkumisliikide seast. Iga 
sekkumisliigi puhul määravad liikmesriigid 
kindlaks sekkumised. Liikmesriigid 
põhjendavad oma sektorite, eesmärkide, 
sekkumisliikide ja sekkumiste valikut.

3. Iga liikmesriik valib oma ÜPP 
strateegiakavasse sektorid, milles 
käesolevas artiklis kehtestatud 
sekkumisliike rakendada. Iga sektori puhul 
valivad nad ühe või mitu eesmärki artiklis 
59 osutatud eesmärkide seast ja 
sekkumisliigid käesoleva artikli lõigetes 1 
ja 2 esitatud sekkumisliikide seast. Iga 
sekkumisliigi puhul määravad liikmesriigid 
kindlaks sekkumised. Liikmesriigid 
põhjendavad oma sektorite, eesmärkide, 
sekkumisliikide ja sekkumiste valikut.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64 Artikkel 64

Sekkumisliigid maaelu arenguks Sekkumisliigid maaelu arenguks

Käesoleva peatüki alla kuuluvad järgmised 
sekkumisliigid:

Käesoleva peatüki alla kuuluvad järgmised 
sekkumisliigid:

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused, mis on kasuks 
keskkonnale;

(b) looduslikud ja muud 
pindalapõhised piirangud;

(b) looduslikud ja muud 
pindalapõhised piirangud;

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid;

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid;

(d) investeeringud; (d) investeeringud;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi ning 
jätkusuutlik arendus;

(f) riskijuhtimismeetmed; (f) riskijuhtimismeetmed;

(g) koostöö; (g) koostöö;
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(h) teadmiste vahetamine ja teave. (h) teadmiste vahetamine ja teave.

Muudatusettepanek126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 Artikkel 65

Keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused

keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused, mis on kasuks 

keskkonnale;
1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonnakasu andvate keskkonna-, 
kliima- ja muude halduskohustuste 
täitmiseks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 
strateegiakavasse.

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 
strateegiakavasse kooskõlas artikli 6 lõike 
1 punktidega d, e ja f.. Vastavalt artikli 86 
lõike 2 teisele lõigule eraldatakse nende 
kohustuste täitmiseks EAFRD vahenditest 
vähemalt 40 %.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, nende 
rühmadele ja muudele toetusesaajatele, kes 
võtavad vabatahtlikult sihipäraseid 
halduskohustusi artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f ette nähtud erieesmärkide 
saavutamise huvides või loomade heaolu 
suurendamiseks. 

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid põllumajandusalade 
puhul üksnes neid kohustusi, mis ei too 
kaasa topeltrahastamist seoses sellega, 
mille eest tehakse makseid käesoleva 
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määruse alusel.
(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28 või 
täiendavad neid.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Liikmesriigid võivad suurendada 
hüvitist täiendava lisatasuga avalike 
hüvede pakkumise eest, stiimulina, mis 
põhineb mittediskrimineerivatel 
kriteeriumitel ja käesoleva määrusega 
kehtestatud näitajatel, et pakkuda 
osalemiseks tõhusat stiimulit. Vajaduse 
korral võivad nad katta ka tehingu 
maksumuse. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid ja nende rühmi 
tegema märkimisväärset pingutust, et 
parandada keskkonna kvaliteeti suuremas 
ulatuses ja mõõdetaval viisil.

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
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liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, kehtestavad liikmesriigid 
hektari või põllumajandusettevõtte kohta 
makstava toetuse.

9 a. Käesoleva artikli alusel toimuva 
mahepõllumajanduse toetamise korral 
makstakse toetust artikli 4 lõike 1 
punktis d määratletud tegelikele 
põllumajandustootjatele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 välja jäetud
Looduslikud või muud pindalapõhised 

piirangud
1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised 
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piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.
2. Kõnealust toetust antakse 
tegelikele põllumajandustootjatele 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 
kohaselt kindlaks määratud alade eest.
3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.
4. Lõikes 3 osutatud täiendavad 
kulud ja saamata jäänud tulud 
arvutatakse seoses looduslike või muude 
alapõhiste piirangutega, võrdlusena võib 
tuua pindalad, mis ei ole looduslike ja 
muude alapõhiste piirangutega hõlmatud.
5. Toetust antakse aasta kohta 
pindala hektari eest.

Selgitus

Viiakse esimese samba alla (artikkel 28a).

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 Artikkel 67

Teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 

tegurid

Teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 

tegurid

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
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ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsamaa valdajatele ning teistele maa 
haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib anda 
põllumajandustootjatele ja/või 
põllumajandustootjate ühendustele, 
metsamaa valdajatele ja/või ühendustele. 
Kõnealuseid toetusi võib anda lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul põhjendatud juhtudel ka 
teistele maa haldajatele.

3. Ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade kindlaksmääramisel võivad 
liikmesriigid lisada sinna ka järgmised 
alad:

3. Ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade kindlaksmääramisel võivad 
liikmesriigid lisada sinna ka järgmised 
alad:

(a) direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ kohaselt määratud Natura 
2000 põllumajandus- ja metsaalad;

(a) direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ kohaselt määratud Natura 
2000 põllumajandus- ja metsaalad;

(b) muud piiritletud looduskaitsealad, 
mille puhul põllumajandusele või 
metsadele kohaldatakse 
keskkonnapiiranguid seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega, 
tingimusel et kõnealused alad ei ületa iga 
ÜPP strateegiakava territoriaalse 
kohaldamisala kohta 5 % Natura 2000 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 
kuuluvatest aladest;

(b) muud piiritletud looduskaitsealad, 
mille puhul põllumajandusele või 
metsadele kohaldatakse 
keskkonnapiiranguid seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega, 
tingimusel et kõnealused alad ei ületa iga 
ÜPP strateegiakava territoriaalse 
kohaldamisala kohta 5 % Natura 2000 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 
kuuluvatest aladest;

(c) põllumajandusalad, mis direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
veemajanduskavade alla.

(c) põllumajandusalad, mis direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
veemajanduskavade alla.

(c a) kõrge loodusliku väärtusega alad, 
mis jäävad väljapoole punktides a, b ja c 
osutatud alasid.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

5. Lõikes 4 osutatud täiendavad kulud 5. Lõikes 4 osutatud täiendavad kulud 
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ja saamata jäänud tulud arvutatakse: ja saamata jäänud tulud arvutatakse:

(a) arvestades direktiivide 92/43/EMÜ 
ja 2009/147/EÜ piiranguid seoses 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad kui heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
määruse käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos, 
ning seoses põllumajandusmaa säilitamise 
tingimustega vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile a;

(a) arvestades direktiivide 92/43/EMÜ 
ja 2009/147/EÜ piiranguid seoses 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad kui heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
määruse käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos, 
ning seoses põllumajandusmaa säilitamise 
tingimustega vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile a;

(b) arvestades direktiivi 2000/60/EÜ 
piiranguid seoses ebasoodsate asjaoludega, 
mis tulenevad nõuetest, mis on rangemad 
kui vastavad kohustuslikud 
majandamisnõuded, välja arvatud III lisas 
kehtestatud SMR 2, ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos; ning kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavad käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a.

(b) arvestades direktiivi 2000/60/EÜ 
piiranguid seoses ebasoodsate asjaoludega, 
mis tulenevad nõuetest, mis on rangemad 
kui vastavad kohustuslikud 
majandamisnõuded, välja arvatud III lisas 
kehtestatud SMR 1, ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos; ning kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavad käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a.

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 Artikkel 68

Investeeringud Investeeringud

1. Liikmesriigid võivad anda 
investeeringutoetust käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda 
investeeringutoetust käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
sellisteks materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse tehtavateks 
investeeringuteks, mis aitavad kaasa 
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erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele, mis tõendatult ei kahjusta 
keskkonda. Metsandussektorile makstav 
toetus peab põhinema metsamajanduskaval 
või samaväärsel vahendil.

3. Liikmesriigid koostavad loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest ja 
kulukategooriatest ning see peab hõlmama 
vähemalt järgmist:

3. Liikmesriigid koostavad loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest ja 
kulukategooriatest ning see peab hõlmama 
vähemalt järgmist:

(a) põllumajandustoodete tootmise 
õiguste ostmine;

(a) põllumajandustoodete tootmise 
õiguste ostmine;

(b) toetusõiguste ostmine; (b) toetusõiguste ostmine; 

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine, 
tootmiskarja kiskjate eest kaitsmine ja 
rasketes looduslikes oludes masinate 
asemel loomade kasutamine maastiku 
kaitseks;

(e) laenu intressimäär, välja arvatud 
toetused, mis on antud intressitoetusena või 
tagatistasu toetusena;

(e) laenu intressimäär, välja arvatud 
toetused, mis on antud intressitoetusena või 
tagatistasu toetusena;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
vii vesikonans niisutuseks kasutatava vee 
vähendamiseni ja mis ei ole vastavuses 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse; 

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse; 

(h) investeeringud metsastamisse, mis 
ei ole vastavuses kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva 

(h) investeeringud metsastamisse ja 
metsade taastamisse, mis ei ole vastavuses 
kliima- ja keskkonnaeesmärkidega 
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metsamajandamise põhimõtetest, mis on 
välja arendatud üleeuroopalistes 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suunistes.

lähtuvalt säästva metsamajandamise 
põhimõtetest, mis on välja arendatud 
üleeuroopalistes metsastamise ja 
taasmetsastamise suunistes.

(h a) investeeringud kontsentreeritud 
loomasöödatoimingutesse ja taristusse, 
mis ei vasta loomade heaolu kohta antud 
soovitustele ja direktiivis 98/58/EÜ 
sisalduvatele põhimõtetele;
(h b) investeeringud 
bioenergiatoodetesse, mis ei vasta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2018/2001/EL1a sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumidele.

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

4. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

4. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
järgmiste investeeringute puhul:

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
järgmiste investeeringute puhul:

a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

a) metsastamine, 
agrometsandussüsteemide loomine ja 
taastamine ning mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

c) investeeringud tulekahjude ning 
muude loodusõnnetuste ja katastroofide 
tagajärjel kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamisse 
ning vastavatesse ennetusmeetmetesse 
metsa- ja põllumajanduskeskkonnas.

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. detsembri 2018. aasta 
direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta 
(ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ja kestliku ettevõtluse 
arendamine;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad käesolevas 
artiklis nimetatud sekkumiste sellise 
jagunemise, mis aitab saavutada 
maapiirkondades soolist võrdõiguslikkust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 Artikkel 70

Riskijuhtimisvahendid Riskijuhtimisvahendid

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
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saavutamisele. saavutamisele.

3. Liikmesriigid võivad anda eelkõige 
järgmist toetust:

3. Liikmesriigid võivad anda eelkõige 
järgmist toetust:

(a) rahaline osalus kindlustusskeemide 
maksetes;

(a) rahaline osalus kindlustusskeemide 
maksetes;

(b) rahaline osalus ühisfondides, 
sealhulgas fondide moodustamise 
halduskuludes;

(b) rahaline osalus ühisfondides, 
sealhulgas fondide moodustamise 
halduskuludes;

4. liikmesriigid kehtestavad järgmised 
rahastamiskõlblikkuse tingimused:

4. liikmesriigid kehtestavad järgmised 
rahastamiskõlblikkuse tingimused:

(a) rahastamiskõlblike 
kindlustusskeemide ja ühisfondide liigid ja 
rahastamise ulatus;

(a) rahastamiskõlblike 
kindlustusskeemide ja ühisfondide liigid ja 
rahastamise ulatus;

(b) metoodika, mille alusel arvutada 
kahjusid ja hüvitamise vajadust 
põhjustavaid tegureid,

(b) metoodika, mille alusel arvutada 
kahjusid ja hüvitamise vajadust 
põhjustavaid tegureid,

(c) eeskirjad ühisfondide loomise ja 
haldamise kohta.

(c) eeskirjad ühisfondide loomise ja 
haldamise kohta.

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes selleks, et katta vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes selleks, et katta vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.

6. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 70 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

6. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 70 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

7. Liikmesriigid tagavad, et 
ülemäärane hüvitamine, mis võib tuleneda 
käesoleva artikli alusel toimuvate 
sekkumiste kombineerimisest muude 
avaliku või erasektori riskijuhtimise 
kavadega, on välistatud.

7. Liikmesriigid tagavad, et 
ülemäärane hüvitamine, mis võib tuleneda 
käesoleva artikli alusel toimuvate 
sekkumiste kombineerimisest muude 
avaliku või erasektori riskijuhtimise 
kavadega, on välistatud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 Artikkel 71

Koostöö Koostöö

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
koostööle käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, et valmistada ette ja rakendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühma projekte põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud artiklis 114, ning 
programmi „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule, 
ning selleks, et edendada 
kvaliteedikavasid, tootjaorganisatsioone 
või tootjarühmi või muud liiki koostööd.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
koostööle käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, et valmistada ette ja rakendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühma projekte põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud artiklis 114, et toetada 
programmi „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule, 
ning selleks, et edendada 
kvaliteedikavasid, tootjaorganisatsioone 
või tootjarühmi või muud liiki koostööd.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et ergutada koostöövorme, millesse 
on kaasatud vähemalt kaks üksust ning mis 
aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et ergutada koostöövorme, millesse 
on kaasatud vähemalt kaks üksust ning mis 
aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta kõigi 
koostööaspektidega seotud kulud. 

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta kõigi 
koostööaspektidega seotud kulud. 

4. Liikmesriigid võivad anda toetust 
üldsummana, mis hõlmab koostöökulusid 
ning projektide ja elluviidud tegevuse 
kulusid, või nad võivad anda toetust üksnes 
koostöökuludele ja kasutada projekti 
rakendamise puhul muude 
sekkumisliikide, riiklike abi- või liidu 
toetusvahendite muid vahendeid. 

4. Liikmesriigid võivad anda toetust 
üldsummana, mis hõlmab koostöökulusid 
ning projektide ja elluviidud tegevuse 
kulusid, või nad võivad anda toetust üksnes 
koostöökuludele ja kasutada projekti 
rakendamiseks muude sekkumisliikide, 
riiklike abi- või liidu toetusvahendite muid 
vahendeid. 

5. Kui toetust makstakse üldsummana, 
tagavad liikmesriigid, et järgitakse liidu 
eeskirju ja nõudeid, milles käsitletakse 
muude sekkumisliikide all toimuvaid 
samalaadseid meetmeid. Käesolevat lõiget 
ei kohaldata programmile „LEADER“, 
millele on määruse (EL) [CPR] artiklis 25 
osutatud kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule.

5. Kui toetust makstakse üldsummana, 
tagavad liikmesriigid, et järgitakse liidu 
eeskirju ja nõudeid, milles käsitletakse 
muude sekkumisliikide all toimuvaid 
samalaadseid meetmeid. Käesolevat lõiget 
ei kohaldata programmile „LEADER“, 
millele on määruse (EL) [CPR] artiklis 25 
osutatud kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule.
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6. Käesoleva sekkumisliigi kaudu ei 
toeta liikmesriigid koostööd, mis hõlmab 
üksnes teadusasutusi.

6. Käesoleva sekkumisliigi kaudu ei 
toeta liikmesriigid koostööd, mis hõlmab 
üksnes teadusasutusi.

7. Kui tegemist on koostööga 
põllumajandusettevõtte pärimise kontekstis 
võivad liikmesriigid anda toetust ainult 
pensioniikka jõudnud 
põllumajandustootjatele.

7. Kui tegemist on koostööga 
põllumajandusettevõtte pärimise kontekstis 
ja lisaeesmärgiga soodustada 
põlvkondade vahetumist 
põllumajandusettevõtte tasandil, võivad 
liikmesriigid anda toetust ainult riiklikult 
määratletud pensioniikka jõudnud 
põllumajandustootjatele.

8. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
ülempiiriks maksimaalselt seitse aastat, 
välja arvatud kollektiivsed keskkonna ja 
kliimameetmed nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, et saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f.

8. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
ülempiiriks maksimaalselt seitse aastat, 
välja arvatud toetus, mida antakse 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kollektiivsetele keskkonna ja 
kliimameetmetele, et saavutada artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f esitatud 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke. 
Liikmesriigid ei toeta keskkonda 
kahjustavaid sekkumisi.
8 a. Programmiga „LEADER“, millele 
on lõikes 1 osutatud kui kogukonna 
juhitud kohalikule arengule, nähakse ette 
põllumajandus- ja/või 
metsandusettevõtete aktiivne ja juhtiv 
osalemine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, metsanduse ja 
maaelualase ettevõtluse alaste teadmiste 
vahetamiseks ja teabeks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, agrometsanduse, 
metsanduse ja maaelualase ettevõtluse 
alaste teadmiste vahetamiseks ja teabeks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuste valimisel tagavad 
korraldusasutused, et kavandatud 
sekkumismeetmed soodustavad 
ilmastikukindlust ning keskkonna ja 
elurikkuse kaitset. 

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 Artikkel 86

Miinimum- ja maksimumrahaeraldised Miinimum- ja maksimumrahaeraldised

1. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule.

1. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule.

2. Vähemalt 30 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette sekkumisteks, millega 
saavutada keskkonna- ja kliimaalaseid 
erieesmärke, mis on esitatud käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
välja arvatud artikli 66 kohased 
sekkumised.

2. Vähemalt 40 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette sekkumisteks, millega 
saavutada keskkonna- ja kliimaalaseid 
erieesmärke, mis on esitatud käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
välja arvatud artikli 66 kohased 
sekkumised. Vähemalt 30% EAGFi 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on osutatud IV lisas, nähakse ette artiklis 
28 kirjeldatud kliima- ja 
keskkonnakavade jaoks.
Kõik liikmesriigid eraldavad 
miinimumsummad artikli 6 lõike 1 
punktis f sätestatud erieesmärgi 
saavutamise toetamiseks. Selle suurus 
määratakse SWOT-analüüsi põhjal ja 
vastavalt direktiivides 92/43/EMÜ ja 
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2009/147/EÜ sätestatud prioriteetsete 
meetmete raames kindlaksmääratud 
prioriteetsete liikide ja looduslike 
elupaikade vajadustele. Nimetatud 
summat kasutatakse käesoleva määruse 
artiklites 65 ja 67 ja artikli 68 punkti 4 
alapunktis a kirjeldatud meetmete jaoks 
ning [LIFE-määruse] raames 
määratletud strateegilise tähtsusega 
loodusprojektide toetamiseks vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 7.

Esimest lõiku ei kohaldata äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

Esimest lõiku ei kohaldata äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

3. Kuni 4 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud IX 
lisas, võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

3. Kuni 4 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud IX 
lisas, võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

EAFRD osalust võib suurendada 6 -ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit. 

EAFRD osalust võib suurendada 6 %-ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit eurot. 

Tehniline abi hüvitatakse määruse (EL, 
Euratom.../... [uus finantsmäärus] artikli 
125 lõike 1 punkti e kohase 
kindlamääralise maksena määruse (EL) nr 
[HZR] artikli 30 kohaste vahemaksete 
raames. Kõnealune kindlamääraline makse 
kujutab endast protsenti ÜPP 
strateegiakavas tehnilise abi jaoks ette 
nähtud deklareeritud kogukulust.

Tehniline abi hüvitatakse määruse (EL, 
Euratom.../... [uus finantsmäärus] artikli 
125 lõike 1 punkti e kohase 
kindlamääralise maksena määruse (EL) nr 
[HZR] artikli 30 kohaste vahemaksete 
raames. Kõnealune kindlamääraline makse 
kujutab endast protsenti ÜPP 
strateegiakavas tehnilise abi jaoks ette 
nähtud deklareeritud kogukulust.

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks: 

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest, 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks: 

(a) noorte põllumajandustootjate (a) noorte põllumajandustootjate 
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täiendav sissetulekutoetus, mis on 
kehtestatud artiklis 27;

täiendav sissetulekutoetus, mis on 
kehtestatud artiklis 27;

(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artiklis 69.

(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artiklis 69.

5. Tootmiskohustusega seotud 
toetuste puhul, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajaos, peab 
soovitusliku rahaeraldise ülemmäär olema 
10 % VII lisaga ette nähtud summadest.

5. Tootmiskohustusega seotud 
toetuste puhul, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajaos, peab 
soovitusliku rahaeraldise ülemmäär olema 
10 % VII lisaga ette nähtud summadest.

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese ja teise 
lõigu kohaldamisest, on siduv.

Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese ja teise 
lõigu kohaldamisest, on siduv.

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 6.

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 6.

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
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ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

ajakohastada [LIFE-määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 Artikkel 87

Kliimameetmetega seotud kulude 
kontrollimine

Keskkonna- ja kliimameetmetega seotud 
kulude kontrollimine

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
keskkonna- ja kliimamuutuste eesmärkide 
saavutamisse, kasutades lihtsat, sobivat, 
täpset ja ühtset metoodikat. Komisjon 
annab korrapäraselt aru nii keskkonna- 
kui ka kliimameetmete, sealhulgas 
kulutuste integreerimisel saavutatust. 
Tulemused esitatakse artiklis 122 
sätestatud iga-aastasel 
hindamiskoosolekul.

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
keskkonna- ja kliimamuutustega seotud 
eesmärkide saavutamisse märkimisväärse 
või mõõduka panuse, ning seda 
täiendatakse liidu kliimamarkerite 
süsteemiga. Kaal määratakse kindlaks 
järgmiselt:

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

(a) 30 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
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osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu käesolevat määrust 
täiendavaid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse metoodikad, mille 
abil jälgida keskkonnaeesmärkideks, 
sealhulgas elurikkuse kaitseks 
hinnanguliselt suunatud kulude 
integreerimist, ja neid kulusid hinnata. 
Uute metoodikate ja keskkonnakulude 
diferentseerimise arvessevõtmiseks 
kohandab komisjon kliimamuutustega 
seotud kulutuste kaalusid.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriigid näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

1. Liikmesriigid näevad oma ÜPP 
strateegiakavades ette soovituslikud 
rahaeraldised iga sekkumise jaoks 
vastavalt artikli 28 lõikele 1 ja artikli 86 
lõikele 2. Iga sekkumise puhul peab 
kavandatud ühikusumma 
mitmekordistamine ilma artiklis 89 
osutatud varieeruvusprotsenti kohaldamata 
ja kavandatud väljundid olema käesoleva 
soovitusliku rahaeraldisega võrdsed.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused ja tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatükis;

(a) tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused, välja arvatud artiklis 28 
sätestatud kliima- ja keskkonnakavad, ja 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatükis;

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 90 Artikkel 90

Otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste 
vaheline paindlikkus

Otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste 
vaheline paindlikkus

1. Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud 
ÜPP strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

1. Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud 
ÜPP strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027 
või

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027.

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse 
kalendriaastateks 2021–2026. 
Liikmesriigi otsetoetusteeraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
suurendada:

Liikmesriigi otsetoetuste eraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
täiendavalt suurendada:

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;
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(b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.

(b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.

2. Lõikes 1 osutatud otsustes esitatav 
lõikega 1 ette nähtud protsendimäär võib 
kalendriaastate lõikes erineda.

2. Lõikes 1 osutatud otsustes esitatav 
lõikega 1 ette nähtud protsendimäär võib 
kalendriaastate lõikes erineda.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemus- ja mõjunäitajate ühise 
kogumi alusel.

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 Artikkel 92

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

Keskkonna-, kliima- ja loomade heaolu 
alaste eesmärkide suurem ambitsioonikus

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 

1. Iga liikmesriik annab oma ÜPP 
strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
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suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

suurema üldise panuse kõigi konkreetsete 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e, f ja i 
sätestatud keskkonna-, kliima- ja loomade 
heaolu alaste eesmärkide saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikus 2014–2020. 

1 a. Maksed ÜPP strateegiakavade 
artiklite 28 ja 65 kohaseks 
mahepõllumajanduslikuks üleminekuks 
ja säilitamiseks ületavad 
mahepõllumajandusettevõtjatele maaelu 
arengu meetmete raames enne 2021. 
aastat tehtud kogumakseid, mis 
arvutatakse aasta keskmisena 
püsivhindades.

2. Iga liikmesriik selgitab 
olemasoleva teabe põhjal oma ÜPP 
strateegiakavas, kuidas ta suurema üldise 
panuse abil lõikes 1 sätestatud eesmärke 
saavutada kavatseb. Kõnealune selgitus 
peab põhineb sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktis b.

2. Liikmesriigid selgitavad oma ÜPP 
strateegiakavades kõige värskema ja 
usaldusväärse teabe põhjal, millist 
keskkonna- ja kliimamõju nad tahavad 
aastatel 2021–2027 saavutada, kuidas nad 
kavatsevad saavutada lõikes 1 sätestatud 
suurema üldise panuse ning seejuures 
tagada, et I lisas osutatud mõjunäitajate 
alusel seatud eesmärgid parandavad 
praegust olukorda. Kõnealune selgitus 
peab põhinema sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktides a ja b.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 94 Artikkel 94

Menetlusnõuded Menetlusnõuded

1. Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga ja 
kava põhineb läbipaistvatel menetlustel.

1. Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga ja 
kava põhineb läbipaistvatel menetlustel.
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1 a. Liikmesriigid teevad ÜPP 
strateegiakavad ja nendega seotud lisad 
üldsusele kättesaadavaks nii eelnõu etapis 
kui ka pärast nende heakskiitmist.

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädev 
asutus on tõhusalt kaasatud kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab 
keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevate 
asutuste tõhusa kaasamise kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

3. Iga liikmesriik seab sisse 
partnerlussuhte pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega. Partnerlus hõlmab 
vähemalt järgmisi partnereid:

3. Iga liikmesriik seab sisse 
partnerlussuhted pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega. Partnerlus hõlmab 
vähemalt järgmisi partnereid:

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused;

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; (b) majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalpartnerid;

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, 
rahvatervise, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Kõik punktis b nimetatud partnerid 
peavad olema võrdselt esindatud ning 
punktides b ja c nimetatute esindatus peab 
olema tasakaalus. Liikmesriigid kaasavad 
kõnealused partnerid kogu ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamisse ja 
rakendamisse, mille hulka kuulub ka 
osalemine seirekomisjonides vastavalt 
artiklile 111. 

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ja koostööd 
liikmesriikidega.

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada ÜPP strateegiakavade 
rakendamise tulemuslik koordineerimine, 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet ja koostööd liikmesriikidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mõjunäitajate antud hetke 
väärtuste ja sihtväärtuste ülevaade;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimese lõigu punktides a–e 
nimetatud teabe põhjal selgub, millistes 
valdkondades võrdlusandmed või teave 
taustanäitajate kohta puudub või ei 
võimalda hetkeolukorda artiklis 6 toodud 
erieesmärkidega täiel määral võrrelda, 
kavandavad liikmesriigid olukorra 
parandamiseks meetmed oma ÜPP 
strateegiakavades või kavandavad need 
muudes vahendites ja esitavad 
kavandatud meetmed ÜPP 
strateegiakavas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud 
erieesmärgi hindamisel võetakse arvesse 
XI a lisas osutatud õigusaktide järgimist.

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud eesmärk puudutab ühiskonna nõudmisi, millest üks on 
loomade heaolu. XI a lisas loetletakse kehtivad loomade heaolu reguleerivad õigusaktid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3
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Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid, 
sealhulgas ajakohast teavet 
rikkumismenetluse iga etapi ja hiljuti 
lõpetatud juhtumite kohta, mis seonduvad 
keskkonna- ja kliimakavadega, mille 
kaudu sisuliselt toimub ELi õigusaktide 
ülevõtmine. ELi eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks ei võeta 
rikkumise korral vajaduste hindamisel 
arvesse rikkumisega seotud kava 
meetmeid ja neid ei rahastata.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 97 Artikkel 97

Sekkumisstrateegia Sekkumisstrateegia

1. Iga artikli 6 lõikes 1 sätestatud ja 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
erieesmärgi jaoks nähakse ette artikli 95 
lõike 1 punktis b osutatud 
sekkumisstrateegia:

1. Iga artikli 6 lõikes 1 sätestatud ja 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
erieesmärgi jaoks nähakse ette artikli 95 
lõike 1 punktis b osutatud 
sekkumisstrateegia:

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemusnäitaja kohta 
ja nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

(a) iga vastava ühise ja vajaduse korral 
ÜPP strateegiakava alla kuuluva 
konkreetse tulemus- ja mõjunäitaja 
sihtväärtus ja sellega seotud vahe-
eesmärgid. Neid sihtväärtusi põhjendatakse 
vajaduste hindamisega, millele on osutatud 
artiklis 96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f sätestatud erieesmärkide puhul 
tuletatakse sihtväärtused käesoleva artikli 
lõike 2 punktides a ja b esitatud selgituste 
põhjal;

(b) III jaotises sätestatud 
sekkumiseliikidel põhinevad sekkumised, 
välja arvatud kõnealuse jaotise II peatüki 3. 
jao 2. alajaos sätestatud puuvilla eritoetus, 

(b) III jaotises sätestatud 
sekkumiseliikidel põhinevad sekkumised, 
välja arvatud kõnealuse jaotise II peatüki 3. 
jao 2. alajaos sätestatud puuvilla eritoetus, 
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kavandatud selleks, et käsitleda konkreetset 
olukorda asjaomases piirkonnas, järgides 
mõistlikku sekkumisloogikat, mida toetab 
artiklis 125 osutatud eelhindamine, artikli 
103 lõikes 2 osutatud SWOT-analüüs ja 
artiklis 96 osutatud vajaduste hindamine;

kavandatud selleks, et käsitleda konkreetset 
olukorda asjaomases piirkonnas, järgides 
mõistlikku sekkumisloogikat, mida toetab 
artiklis 125 osutatud eelhindamine, artikli 
103 lõikes 2 osutatud SWOT-analüüs ja 
artiklis 96 osutatud vajaduste hindamine;

(c) elemendid, mis näitavad, kuidas 
sekkumised võimaldavad sihtväärtusi 
saavutada ning kuidas need on omavahel 
seotud ja kooskõlas;

(c) elemendid, mis näitavad, kuidas 
sekkumised võimaldavad sihtväärtusi 
saavutada ning kuidas need on omavahel 
seotud ja kooskõlas;

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

2. Sekkumisstrateegia sisaldab ka 
järgmisi elemente, mis tõendavad 
strateegia järjepidevust ja sekkumiste 
vastastikust täiendavust artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärkide puhul:

2. Sekkumisstrateegia sisaldab ka 
järgmisi elemente, mis tõendavad 
strateegia järjepidevust ja sekkumiste 
vastastikust täiendavust artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärkide puhul:

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud keskkonna- 
ja kliimaalaste erieesmärkide 
saavutamiseks ning artiklis 92 osutatud 
suurema üldise panuse andmiseks;

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud keskkonna- 
ja kliimaalaste erieesmärkide 
saavutamiseks ning artiklis 92 osutatud 
suurema üldise panuse andmiseks;

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist; 

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist; 

(b a) ülevaade loomade heaolu 
parandamise meetmetest;

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
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ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

ning eritingimustest, mille näiteks on 
artiklite 22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja 
artikli 71 lõikes 7 esitatud tingimused. 
Eelkõige osutavad liikmesriigid artikli 86 
lõikele 5, kui nad esitavad oma 
rahastamiskava seoses sekkumisliikidega, 
millele on osutatud artiklites 27 ja 69. 
Selleks et parandada kõnealuses 
valdkonnas liidu ja siseriiklike meetmete 
vahelist kooskõla, selgitatakse ülevaates 
ka koosmõju riiklike vahenditega;

(d) ülevaade sektoriga seotud 
sekkumistest, sealhulgas 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 3. jao 1. alajaos, ja 
sektoripõhised sekkumised, millele on 
osutatud III jaotise III peatükis, esitades 
põhjendused, miks asjaomased sektorid on 
sihikule võetud, sekkumiste loetelu 
sektorite kaupa, nende vastastikune 
täiendavus, samuti võimalikud eri 
sihtväärtused, mis on seotud sekkumistega, 
mis põhinevad III jaotise III peatükis 
osutatud sektorisektoripõhistel 
sekkumisliikidel;

(d) ülevaade valdkonnaga seotud 
sekkumistest, sealhulgas 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 3. jao 1. alajaos, ja 
valdkondlikest sekkumistest, millele on 
osutatud III jaotise III peatükis, esitades 
põhjendused, miks asjaomased sektorid on 
sihikule võetud, sekkumiste loetelu 
sektorite kaupa, nende vastastikune 
täiendavus, samuti võimalikud eri 
sihtväärtused, mis on seotud sekkumistega, 
mis põhinevad III jaotise III peatükis 
osutatud sektoripõhistel sekkumisliikidel;

(e) selgitus, milline sekkumised 
aitavad tagada sidusat ja integreeritud 
lähenemisviisi riskijuhtimisele;

(e) selgitus, millised sekkumised 
aitavad tagada sidusat ja integreeritud 
lähenemisviisi riskijuhtimisele;

(e a) selgitus, kuidas ÜPP 
strateegiakava tagab sooküsimuste 
integreerimise ja aitab saavutada soolist 
võrdõiguslikkust;

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta 
ja fondi kohta.

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jagunemine sekkumiste ja 
fondide lõikes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selgitus selle kohta, kuidas 
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strateegiakava toetab 
mahepõllumajandust, et aidata viia 
mahepõllumajanduslik tootmine 
kooskõlla kasvava nõudlusega, nagu on 
sätestatud artiklis 13a.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ülevaade EAFRD ja muude 
maapiirkondades toetust andvate liidu 
fondide tegevuse kooskõlastamisest, piiri 
seadmisest nende vahel ja nende 
omavahelisest täiendavusest.

iii) ülevaade EAFRD, EAGFi ja 
muude maapiirkondades toetust andvate 
liidu fondide tegevuse kooskõlastamisest, 
piiritlemisest ja nende omavahelisest 
täiendavusest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja iga kahe aasta taguste vahe-
eesmärkide jaotuse.

Selgitus

Eelistada tuleks iga kahe aasta taguseid vahe-eesmärke, sest neid oleks liikmesriikidel kergem 
hallata. Ka võtab mõne eesmärgi saavutamine kauem aega ja tulemusi näeb alles pikema aja 
järel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist, et lahendada uued 
probleemid, näiteks üleminek säästvusele, 
ning mis peavad sisaldama eelkõige 
järgmist:

Selgitus

Ajakohastamine ei ole eesmärk iseeneses: üldine eesmärk, nagu komisjoni teatises ÜPP 
reformi kohta korduvalt märgitakse, on paradigma muutus, et saavutada kestlikkus, 
reageerida uutele probleemidele jne.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) sidusus kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise ja 
rahvusvaheliste kliimakokkulepete 
täitmisega.

Selgitus

Ajakohastamine ei ole eesmärk iseeneses: üldine eesmärk, nagu komisjoni teatises ÜPP 
reformi kohta korduvalt märgitakse, on paradigma muutus, et saavutada kestlikkus, 
reageerida uutele probleemidele jne.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud 
erieesmärgi puhul viidatakse SWOT-
analüüsis XI a lisas osutatud 
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õigusaktidele.

Selgitus

Lisas osutatakse toiduohutusele ja loomade heaolule.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja konkurentsi 
moonutamisele, toetusesaajate ja 
haldusasutuste halduskoormuse tasemele. 
Hindamisel käsitletakse eelkõige ÜPP 
strateegiakava strateegia nõuetekohasust, 
vastavaid erieesmärke, sihtväärtusi, 
sekkumisi ja eelarveliste vahendite 
eraldamist ÜPP strateegiakava eesmärkide 
saavutamiseks, võttes aluseks SWOT-
analüüsi ja eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid selgete ja objektiivsete 
kriteeriumide põhjal (näiteks kavade 
terviklikkus, nende kooskõla ja sidusus 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud 
õigusnormide ning horisontaalmäärusega, 
kavade artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamise potentsiaal ja 
nende tegelik panus nende erieesmärkide 
saavutamisse, sidusus ja kooskõla XI lisas 
loetletud õigusaktidega, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja konkurentsi 
moonutamisele, toetusesaajate ja 
haldusasutuste halduskoormuse tase). 
Hindamisel käsitletakse eelkõige ÜPP 
strateegiakavas sisalduva strateegia 
nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kaheksa kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.
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Selgitus

Komisjonil ei peaks olema kava heakskiitmiseks rohkem aega, kui on liikmesriikidel selle 
koostamiseks.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 
strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

välja jäetud

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

välja jäetud

Selgitus

Lõpetamata kava heakskiitmine vähendab kavade ambitsioonikust. See ei ole kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti tulemuspõhise rakendamismudeli puhul.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 106 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon edastab ÜPP 
strateegiakavade hindamiste tulemused 
koos oma tähelepanekutega Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Hiljemalt kuus kuud pärast 
kõikide ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, kus 
võrdleb eri liikmesriikide 
strateegiakavasid, sealhulgas sekkumiste 
valikut ja liidu eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud summasid.

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) juurdepääs kogu ÜPP 
strateegiakava koostamist, muutmist ja 
heakskiitmist käsitlevale teabele ja ka 
kogu teabele, mis on antud 
seirekomisjonile, sealhulgas läbiviidud 
konsultatsioonid ja nende tulemused, on 
antud kõikidele sidusrühmade 
organisatsioonidele, kes esindavad 
majanduslikke ja sotsiaalseid huve, ja 
sidusrühmade valitsusvälistele 
organisatsioonidele.
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Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu, pöörates vajalikku tähelepanu 
huvide konfliktide vältimisele, ning tagab, 
et asjakohased avalik-õiguslikud asutused 
ja vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 
3 osutatud partnerite kõigi artikli 6 lõikes 1 
loetletud eesmärkide täitmiseks sobivad 
esindajad oleksid tasakaalustatult 
esindatud.

Selgitus

Asjaomased pädevad asutused ja sidusrühmad kõigist artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärkidega kaetud valdkondadest (s.h tervishoid), tuleks sisuliselt kaasata ÜPP 
strateegiakavade koostamisse, täitmisse, järelevalvesse ja hindamisse. Tulemusliku poliitika 
jaoks on möödapääsmatu saada kvaliteetne tõendusmaterjal ning vältida huvide konflikte.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tulemuste seire jaoks 
kättesaadavate näitajate ja andmete 
kvaliteedi ja hulgaga seotud küsimused;

Selgitus

Seirekomisjon peaks kaaluma, kas on valdkondi, kus lähteandmed puuduvad või on tulemuste 
ja tulemuslikkuse seire jaoks ebapiisavad, ning valdkondi, mille näitajaid tuleks parandada.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
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eesmärk on edendada innovatsiooni ja 
parandada teadmiste vahetust.

eesmärk on edendada innovatsiooni ja 
parandada teadmiste vahetust. 
Innovatsioon antud tähenduses peab 
aitama tõsta konkurentsivõimet ning 
parandada keskkonnatoimet ja säästvust, 
eelkõige töötada välja säästvaid 
põllumajandustavasid kliima, vee, 
pinnase, bioloogilise mitmekesisuse ja 
jäätmete valdkonnas.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada uuenduslike lahenduste 
kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse 
ülevõtmist ning

(c) soodustada uuenduslike, sealhulgas 
agroökoloogiliste lahenduste kiiremat ja 
laialdasemat kasutuselevõtmist; ning

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kavas kirjeldatud meetmete 
sidusus liidu arengupoliitika 
eesmärkidega.

Selgitus

Poliitikavaldkondade arengusidusust nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi.

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi, tehes kindlaks 
valdkonnad, kus lähteandmed puuduvad 
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või on ebapiisavad ning mille jaoks saab 
koostada täpsemad ja asjakohasemad 
näitajad.

Selgitus

Tähtis on teha kindlaks valdkonnad, kus lähteandmed puuduvad või ei ole seire jaoks piisavad 
ning kus tuleb näitajaid täiustada.

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile iga 
kahe aasta tagant tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta kahel 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal esitatav 
aruanne hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 
2022. III jaotise II peatükis osutatud 
otsetoetuste puhul hõlmab aruanne ainult 
eelarveaastat 2022.

Selgitus

Aruande esitamine iga kahe aasta tagant on eelistatav ja liikmesriikide haldusasutuste jaoks 
kergem.

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja kooskõlas 
artikli 118 teise lõiguga. Aruanded 
sisaldavad ka teavet tegelike väljundite, 
kulude ja tulemuste kohta ning seda, kui 

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund-, tulemus- ja mõjunäitajatele ja 
kooskõlas artikli 118 teise lõiguga. 
Aruanded sisaldavad ka teavet tegelike 
väljundite ja mõjude, kulude ja tulemuste 



PE627.760v03-00 482/767 RR\1184165ET.docx

ET

kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

kohta ning seda, kui kaugel ollakse 
saavutatavatest sihtväärtustest.

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Komisjon korraldab igal aastal 
koos liikmesriikidega hindamiskoosoleku, 
mida juhatatakse ühiselt või juhatab seda 
komisjon ja mis toimub kõige varem kaks 
kuud pärast iga-aastase tulemusaruande 
esitamist.

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastase hindamiskoosoleku 
eesmärk on analüüsida iga kava 
tulemuslikkust, sealhulgas edusamme 
seatud sihtväärtuste saavutamisel, mis 
tahes probleeme, mis võivad mõjutada 
tulemuslikkust ja varasemaid või tulevasi 
meetmeid, mida kavatsetakse probleemide 
lahendamiseks võtta.

2. Iga-aastase hindamiskoosoleku 
eesmärk on analüüsida iga kava 
tulemuslikkust, sealhulgas edusamme 
seatud sihtväärtuste ning liidu ühiste 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisel, mis tahes probleeme, mis 
võivad mõjutada tulemuslikkust, ja 
probleemide lahendamiseks kavandatud 
varasemaid või tulevasi meetmeid.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon edastab iga-aastaste 
hindamiskoosolekute kokkuvõtted koos 
oma tähelepanekutega Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
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Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 Artikkel 123

Tulemuspreemia Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 124 
lõikes 1 sätestatud tingimuse.

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 124 
lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2. Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

2. Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja EAFRD 
vahel ümberpaigutatud vahendeid 
tulemuspreemia arvutamisel arvesse ei 
võtmata.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja EAFRD 
vahel ümberpaigutatud vahendeid 
tulemuspreemia arvutamisel arvesse ei 
võtmata.

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 Artikkel 124

Tulemuspreemia määramine Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
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jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas nende 
ÜPP strateegilised kavad on saavutanud 
käesoleva artikli lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas nende 
ÜPP strateegilised kavad on saavutanud 
käesoleva artikli lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele 
tulemuspreemia summa, mis määratakse 
lõplikult kindlaks 2027. majandusaasta 
kohta.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele 
tulemuspreemia summa, mis määratakse 
lõplikult kindlaks 2027. majandusaasta 
kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida komisjon 
2027. eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida komisjon 
2027. eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
üksikasjalik kord, millega tagada ühtne 
lähenemisviis tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
üksikasjalik kord, millega tagada ühtne 
lähenemisviis tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 

2. Hiljemalt kolmanda aasta lõpuks 
pärast ÜPP strateegiakavade rakendamise 
algust korraldab komisjon hindamise, et I 
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lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise 
algust, võttes arvesse I lisas esitatud 
näitajaid. Komisjon võib kasutada kogu 
asjakohast teavet, mis on juba kättesaadav 
vastavalt [uue finantsmääruse] artiklile 
[128].

lisas esitatud näitajate põhjal uurida 
EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust, ning avalikustab hindamise 
tulemused. Komisjon võib kasutada kogu 
asjakohast teavet, mis on juba kättesaadav 
vastavalt [uue finantsmääruse] artiklile 
[128]. Sellele lisandub sõltumatu 
välishindamise aruanne, milles 
hinnatakse EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, rakendamist, 
vastastikust täiendavust, tulemusi ja mõju.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust.

3. Käesoleva määrusega hõlmatud 
ajavahemiku lõpuks viib komisjon läbi 
järelhindamise, et kontrollida EAGFi ja 
EAFRD tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja liidu lisaväärtust, 
ning teeb hindamistulemused üldsusele 
kättesaadavaks. Sellele lisandub 
sõltumatu välise järelhindamise aruanne, 
milles hinnatakse EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, rakendamist, 
vastastikust täiendavust, tulemusi ja mõju.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe, mis võimaldab 
viimasel teha ÜPP seiret ja hindamist.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe või andmed, mis 
võimaldab viimasel teha ÜPP seiret ja 
hindamist. ÜPP vahendite eraldamise 
tingimuseks on see, et liikmesriigid 
esitavad nimetatud teabe ja andmed.
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Selgitus

Liikmesriigid peavad iga toetusesaaja tasandil andmeid koguma, et viia läbi ÜPPs ette 
nähtud audit. Nende andmete edastamine komisjonile on kõige lihtsam ja kulutõhusam viis 
teabe kogumiseks seire ja hindamise jaoks, mis võimaldab ELil näidata oma poliitika 
tulemuslikkust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel ja järelevalve 
tegemiseks, tehes seda koostöös 
liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 3

Komisjoni ettepanek

Teadmiste, innovatsiooni 
ja digiteerimise 
edendamine ja 
kasutuselevõtt 
põllumajanduses ja 
maapiirkondades

I.1 Teadmiste ja 
innovatsiooni jagamine: 
teadmiste jagamisele ja 
innovatsioonile eraldatavate 
vahendite osakaal ÜPP 
eelarvest

R.1 Tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
ja innovatsiooni kaudu: 
põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad 
toetust nõustamiseks, 
koolituseks, teadmiste 
vahetamiseks või 
töörühmades 
osalemiseks, et 
suurendada 
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majanduslikku, 
keskkonna-, kliima- ja 
ressursitõhususe alast 
tulemuslikkust

R.2 Nõuande- ja 
teadmistevahetussüsteemi
de sidumine: 
põllumajanduslike 
teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemideg
a (AKIS) seotud 
nõustajate arv (võrreldes 
põllumajandustootjate 
koguarvuga)

R.3 Põllumajanduse 
digiteerimine: ÜPP kaudu 
täppispõllumajanduse 
tehnoloogiale antavast 
toetusest kasu saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

Muudatusettepanek

Teadmiste, innovatsiooni 
ja digiteerimise 
edendamine ja 
kasutuselevõtt 
põllumajanduses ja 
maapiirkondades

I.1 Teadmiste ja 
innovatsiooni jagamine: 
teadmiste jagamisele ja 
innovatsioonile eraldatavate 
vahendite osakaal ÜPP 
eelarvest

R.1 Tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
ja innovatsiooni kaudu: 
põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad 
toetust nõustamiseks, 
koolituseks, teadmiste 
vahetamiseks või 
töörühmades 
osalemiseks, et 
suurendada kestlikku 
majanduslikku, 
keskkonna-, kliima- ja 
ressursitõhususe alast 
tulemuslikkust

R.2 Nõuande- ja 
teadmistevahetussüsteemi
de sidumine: 
põllumajanduslike 
teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemideg
a (AKIS) seotud 
nõustajate arv (võrreldes 
põllumajandustootjate 
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koguarvuga)

R.2 Teadmised ja 
nõuanded loodusikuks 
kahjuritõrjeks ilma 
pestitsiide kasutamata: 
integreeritud 
taimekaitse, väheste 
sisenditega süsteemide ja 
kemikaalide asemel 
alternatiivsete meetodite 
kasutamise osas 
nõustavate sõltumatute 
nõustajate arv ning 
nimetatud meetodite 
kasutuselevõtt
R.3 Põllumajanduse 
digiteerimine: ÜPP kaudu 
täppispõllumajanduse 
tehnoloogiale (mis võib 
säästa tootmissisendeid 
ning suurendada 
kestlikkust ja 
ökoloogilist 
tulemuslikkust) antavast 
toetusest kasu saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Toetada 
põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu 
liidus, et suurendada 
toiduga kindlustatust

I.2 Sissetulekuerinevuste 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
võrreldes üldise 
majandusega 

R.4 Sissetulekutoetuse 
sidumine standardite ja 
heade tavadega: 
sissetulekutoetusega 
hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega 
seotud kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.3 Põllumajandusettevõtete 
sissetulekute erinevuse 

R.5 Riskijuhtimine: ÜPP 
riskijuhtimisvahendeid 
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vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 

omavate 
põllumajandusettevõtete 
osakaal

I.4 Põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagava 
sissetuleku toetamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku taseme 
muutumine sektorite kaupa 
(võrreldes 
põllumajandussektori 
keskmise sisetulekuga)

R.6 Toetuse 
ümberjaotamine 
väiksematele 
põllumajandusettevõtetel
e: keskmisest väiksema 
suurusega 
toetuskõlblikele 
põllumajandusettevõtetel
e antava lisatoetuse 
protsent hektari kohta 
(võrreldes keskmisega)

I.5 Panustamine 
territoriaalsesse tasakaalu: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
looduslike piirangutega 
aladel (võrreldes 
keskmisega)

R.7 Erivajadustega 
piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete 
toetuse suurendamine: 
erivajadustega 
piirkondades antava 
lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes 
keskmisega)

Muudatusettepanek

Toetada 
põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu 
liidus, et suurendada 
toiduga kindlustatust

I.2 Sissetulekuerinevuste 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
võrreldes üldise 
majandusega 

R.4 Sissetulekutoetuse 
sidumine standardite ja 
heade tavadega: 
sissetulekutoetusega 
hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega 
seotud kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.3 
Põllumajandusettevõtete 
sissetulekute erinevuse 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 

R.5 Riskijuhtimine: ÜPP 
riskijuhtimisvahendeid 
omavate 
põllumajandusettevõtete 
osakaal

I.4 
Põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagava 
sissetuleku toetamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku taseme 
muutumine sektorite 

R.6 Toetuse 
ümberjaotamine 
väiksematele 
põllumajandusettevõtetele
: keskmisest väiksema 
suurusega toetuskõlblikele 
põllumajandusettevõtetele 
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kaupa (võrreldes 
põllumajandussektori 
keskmise sisetulekuga)

antava lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes 
keskmisega)

I.5 Panustamine 
territoriaalsesse tasakaalu: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
looduslike piirangutega 
aladel (võrreldes 
keskmisega)

R.7 Erivajadustega 
piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete 
toetuse suurendamine: 
erivajadustega 
piirkondades antava 
lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes 
keskmisega)
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek

Suurendada 
konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, 
pöörates muu hulgas 
erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja 
digiüleminekule

I.6 Põllumajandusettevõtete 
tootlikkuse suurendamine: 
täistootlus

R.8 Keskendumine 
raskustes olevate 
sektorite 
põllumajandusettevõtetel
e: põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad kasu 
tootmiskohustusega 
seotud toetusest, et 
suurendada 
konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või tõsta 
kvaliteeti

I.7 Põllumajanduslike 
toiduainete kaubandus: 
põllumajanduslike 
toiduainete import ja 
eksport

R.9 
Põllumajandusettevõtete 
kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja 
kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe 
suurendamiseks antavat 
investeeringutoetust 
saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

Muudatusettepanek

Suurendada 
konkurentsivõimet ja 

I.6 Põllumajandusettevõtete 
tootlikkuse suurendamine: 

R.8 Keskendumine 
raskustes olevate 
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turule orienteeritust, 
pöörates muu hulgas 
erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja 
digiüleminekule

täistootlus sektorite 
põllumajandusettevõtetel
e: põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad kasu 
tootmiskohustusega 
seotud toetusest, et 
suurendada 
konkurentsivõimet või 
jätkusuutlikkust või tõsta 
kvaliteeti

I.6 a: Tootmissektorite 
mitmekesistamine ja 
tasakaalustamine seal, kus 
see on teostatav: 
piirkondade kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal iga tootmissektori 
kohta
I.7 Põllumajanduslike 
toiduainete kaubandus: 
põllumajanduslike 
toiduainete import ja 
eksport

R.9 
Põllumajandusettevõtete 
kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja 
kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe 
suurendamiseks antavat 
investeeringutoetust 
saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 6

Komisjoni ettepanek

Parandada 
põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas

I.8 Põllumajandustootjate 
positsiooni parandamine 
toidutarneahelas: 
toidutarneahela 
esmatootjate saadav 
lisandväärtus

R.10. Parem tarneahela 
korraldus: toetust 
saavates tootjarühmades, 
tootjaorganisatsioonides, 
kohalikel turgudel, 
lühikestes tarneahelates 
ja kvaliteedikavades 
osalevate 
põllumajandustootjate 
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osakaal

R.11. Tarnete 
koondamine: 
rakenduskava 
rakendavate 
tootjaorganisatsioonide 
turustatud toodangu 
väärtuse osakaal
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Parandada 
põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas

I.8 Põllumajandustootjate 
positsiooni parandamine 
toidutarneahelas: 
toidutarneahela 
esmatootjate saadav 
lisandväärtus

R.10. Parem tarneahela 
korraldus: toetust 
saavates tootjarühmades, 
tootjaorganisatsioonides, 
kohalikel turgudel, 
lühikestes tarneahelates 
ja kvaliteedikavades 
osalevate 
põllumajandustootjate ja 
VKEde osakaal

R.11. Tarnete 
koondamine: 
rakenduskava 
rakendavate 
tootjaorganisatsioonide 
turustatud toodangu 
väärtuse osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 7

Komisjoni ettepanek

Panustada 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning 
säästvasse energiasse

I.9 Põllumajandusettevõtte 
vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

R.12. Kliimamuutustega 
kohanemine: 
kliimamuutustega parema 
kohanemise kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.10. Panustamine 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse: 

R.13. Heitkoguste 
vähendamine 
loomakasvatussektoris: 
kasvuhoonegaaside 
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põllumajandusest 
pärinevate 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamine

heitkoguste ja või 
ammoniaagi 
vähendamise, sh 
sõnnikukäitlemisega 
seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

I.11. Süsinikdioksiidi 
sidumise võimendamine: 
suurendada mulla 
orgaanilise süsiniku 
sisaldust

R.14 Süsiniku säilitamine 
mullas ja biomassis: 
heitkoguste vähendamise 
ning süsiniku 
sidumisvõime säilitamise 
ja/või suurendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, 
põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

I.12. Säästva energia 
osakaalu suurendamine 
põllumajanduses: 
taastuvenergia tootmine 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris

R.15. Roheline energia 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris: 
investeeringud 
taastuvenergia, sh 
biopõhise energia 
tootmisvõimsusesse

R.16. Energiatõhususe 
suurendamine: 
energiasääst 
põllumajanduses

R.17. Metsastatud maa: 
metsastamise ja 
metsamaa loomise, sh 
agrometsanduse toetust 
saav ala 

Muudatusettepanek

Panustada 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning 
säästvasse energiasse

I.9 Põllumajandusettevõtte 
vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

R.12. Kliimamuutustega 
kohanemine: 
kliimamuutustega parema 
kohanemise kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.9 a. Vastupanuvõime 
parandamine geneetilise 
mitmekesisuse 
suurendamisega: 

R.12 a. Vastupanuvõime 
parandamine geneetilise 
mitmekesisuse 
suurendamisega: 
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põllumajanduse 
bioloogilise mitmekesisuse 
indeks, millega mõõdetakse 
põllukultuurisortide 
mitmekesisust ühe 
põllukultuuriliigi piires ja 
eri liikide lõikes

geneetilist mitmekesisust 
soodustavate 
maakasutusviiside ja 
valikute osakaal

I.10. Panustamine 
kliimamuutuste 
leevendamisse: 
põllumajandusest 
pärinevate 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamine

R.13. Heitkoguste 
vähendamine 
loomakasvatussektoris: 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja või 
ammoniaagi 
vähendamise, sh 
sõnnikukäitlemisega 
seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

I.11. Süsinikdioksiidi 
sidumise võimendamine: 
suurendada mulla 
orgaanilise süsiniku 
sisaldust

R.14 Süsiniku säilitamine 
mullas ja biomassis: 
heitkoguste vähendamise 
ning süsiniku 
sidumisvõime säilitamise 
ja/või suurendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, 
püsiva taimkattega 
püsikultuurid, 
põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

Säästva energia tootmise ja 
kasutamise tagamine 
põllumajanduses: 
taastuvenergia tootmine ja 
kasutamine põllumajandus- 
ja metsandussektoris, 
seejuures näidata süsiniku 
neeldamise bilanss ja 
kasvuhoonegaaside heite 
netovähenemine ilma 
maakasutuse otsese või 
kaudse muutuseta

R.15. Roheline energia 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris: 
investeeringud 
taastuvenergia, sh 
bioenergia 
tootmisvõimsustesse 
(MW)

R.15 a. Põllu- ja 
metsamajanduses 
toodetud biokütuste 
säästvuse ja 
tulemuslikkuse 
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tagamine: 
investeeringud, millel 
puudub nii otsene kui ka 
kaudne seos 
maakasutuse 
muutustega
R.15 b. Väetiste 
kasutamisest tingitud 
heitkoguste piiramine: 
väetiste kasutamisest 
põhjustatud 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piiramise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal
R.16. Energiatõhususe 
suurendamine: 
energiasääst 
põllumajanduses

R.17. Metsamaa: 
metsastamise ja 
metsamaa rajamise, sh 
agrometsanduse jaoks 
toetust saav ala
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 8

Komisjoni ettepanek

Edendada säästvat 
arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat 
majandamist nagu vesi, 
muld ja õhk

I.13. Mulla erosiooni 
vähendamine: mõõduka ja 
tugeva mulla erosiooniga 
maa protsent 
põllumajandusmaast

R.18. Mulla kvaliteedi 
parandamine: mulla 
majandamist toetavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.14. Õhukvaliteedi 
parandamine: 
põllumajandusest pärineva 
ammoniaagi heitkoguse 
vähendamine 

R.19. Õhukvaliteedi 
parandamine: 
ammoniaagi heitkoguste 
vähendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 



PE627.760v03-00 496/767 RR\1184165ET.docx

ET

osakaal

I.15. Veekvaliteedi 
parandamine: toitainete 
üldine tasakaal 
põllumajandusmaal

R.20. Vee kvaliteedi 
kaitse: vee kvaliteediga 
seotud 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

1.16. Toitainete lekke 
vähendamine: nitraadid 
põhjavees – 
põhjaveepunktide protsent, 
mille nitraadisisaldus ületab 
50 mg/l, vastavalt 
nitraadidirektiivile

R.21. Toitainete säästlik 
haldamine: toitainete 
parema haldamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.17. Veeressurssidele 
avaldatava surve 
vähendamine: veekasutuse 
indeks pluss (WEI+)

R.22. Säästlik 
veekasutus: veevarude 
tasakaalu parandamise 
kohustustega seotud 
niisutatud alade osakaal

R.23. Keskkonna-
/kliimaalane 
tulemuslikkus 
investeeringute kaudu: 
keskkonnahoiu või 
kliimaga seotud 
investeeringutega seotud 
toetust saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.24. Keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
kaudu: keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkusega seotud 
nõustamis- või 
koolitustoetust saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

Muudatusettepanek

Edendada säästvat arengut 
ja selliste loodusvarade 
nagu vee, mulla ja õhu 

I.13. Mullaerosiooni 
vähendamine ja muldade 
äärmuslike 

R.18. Muldade kvaliteedi 
parandamine ja nende 
äärmuslike 
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tõhusat majandamist ilmastikutingimuste 
talumise võime 
suurendamine: mõõduka 
ja tugeva 
mullaerosiooniga maa 
osakaal 
põllumajandusmaast

ilmastikutingimuste 
talumise võime 
suurendamine: muldade 
seisundit parandavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.13a Ülemiste 
mullakihtide 
kujundamine ning vee ja 
toitainete säilitamise 
võime suurendamine: 
huumuse osakaal 
ülemistes mullakihtides

R.18a 
Mahepõllumajanduse 
areng: 
mahepõllumajanduse 
tavade kasutuselevõtuks 
või säilitamiseks 
toetustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal
R.18 b: Mulla seisund: 
mullaelustiku hulk ja 
mitmekesisus

I.14. Õhukvaliteedi 
parandamine: 
põllumajandusest pärineva 
ammoniaagi heitkoguste 
vähendamine 

R.19. Õhukvaliteedi 
parandamine: ammoniaagi 
heitkoguste vähendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal vastavalt muu 
hulgas direktiivi (EL) 
2016/2284 kohastes 
riiklikes õhusaaste 
piiramise programmides 
sätestatule

I.15. Veekvaliteedi 
parandamine: toitainete 
üldine tasakaal 
põllumajandusmaal

R.20. Veekvaliteedi 
kaitse: veekvaliteediga 
seotud halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

1.16. Toitainete lekke 
vähendamine: nitraadid 
põhjavees – 
põhjaveepunktide 
protsent, mille 
nitraadisisaldus ületab 
nitraadidirektiivis 
sätestatud 50 mg/l

R.21. Toitainete säästev 
haldamine: toitainete 
parema haldamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.17. Veevarudele R.22. Säästev veekasutus: 
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avaldatava surve 
vähendamine: veekasutuse 
indeks pluss (WEI+)

veebilansi parandamise 
kohustustega seotud 
niisutatud alade osakaal, 
sealhulgas 
veemajanduskavade 
meetmekavadele vastavad 
meetmed mullaerosiooni 
vähendamiseks, vee 
mõõtmiseks ja pinnase 
veesäilitusvõime 
suurendamiseks

I.17 a. Pestitsiidide 
põhjavette ja 
pinnaveekogudesse 
sattumise piiramine: 
halvas seisundis 
pinnaveekogude osakaal 
(vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 
2006/118/EÜ1a üksikutele 
pestitsiididele ja kõigile 
pestitsiididele kokku 
kehtestatud 
kvaliteedinõuetele) ning 
pinnaveekogude osakaal, 
kus on ületatud 
põllumajanduses 
prioriteetsete ainetena 
kasutatavatele 
pestitsiididele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 
2008/105/EÜ1b 
kehtestatud 
keskkonnakvaliteedi 
nõuded või 
liikmesriikides teatavaid 
jõgikondi saastavatele 
pestitsiididele kehtestatud 
nõuded

R.22 a. Loomakasvatuse 
keskkonnamõju 
vähendamine: 
loomkasvatuse 
intensiivsus jõgikonnas, 
piirkonnas ja 
liikmesriigis

R.23. Keskkonna-
/kliimaalane 
tulemuslikkus 
investeeringute kaudu: 
keskkonnahoiu või 
kliimaga seotud 
investeeringuteks toetust 
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saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.24. Keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
kaudu: keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkusega seotud 
nõustamis- või 
koolitustoetust saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.24 a. Pestitsiidide 
keskkonda sattumise 
piiramine: 
põllumajandusmaa 
osakaal, kus antakse 
toetust erimeetmeteks, 
millega piirata 
pestitsiidide sattumist 
pinna- ja põhjavette
R.24 b. Mulla kaitsmine 
külvikorra abil: põllumaa 
osakaal, kus kasutatakse 
liblikõielisi sisaldavat 
külvikorda

___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, mis 
käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 
19).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/105/EÜ, mis 
käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse 
nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja 
tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84). 

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 9

Komisjoni ettepanek
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Panustada elurikkuse 
kaitsesse, edendada 
ökosüsteemi teenuseid 
ning säilitada elupaiku ja 
maastikke

I.18. Põllumajandusmaa 
linnustikupopulatsioonide 
suurendamine: 
põllumajandusmaa 
linnustiku indeks

R.25. Säästva 
metsamajandamise 
toetamine: metsade kaitset 
ja majandamist toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal

I.19. Bioloogilise 
mitmekesisuse tõhusam 
kaitse: selliste liidu 
tähtsusega liikide ja 
elupaikade protsent 
põllumajandussektoris, 
mille arvukus/ulatus on 
stabiilne või suurenev

R.26. Metsade 
ökosüsteemide kaitse: 
maastiku, bioloogilise 
mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide teenuseid 
toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal 

I.20. Ökosüsteemi 
teenuste osutamise 
edendamine: 
maastikuelemente 
sisaldava kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

R.27. Elupaikade ja liikide 
säilitamine: bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist 
või taastamist toetavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal 

R.28. Natura 2000 
toetamine: kaitse, 
säilitamise ja taastamise 
kohustustega seotud 
Natura 2000 võrgustiku 
ala

R.29. Maastikule 
iseloomulike vormide 
säilitamine: maastikule 
iseloomulike vormide (sh 
hekkide) haldamise 
kohustustega seotud 
põllumajandusmaa 
osakaal

Muudatusettepanek

Peatada elurikkuse 
vähenemine ja pöörata 
elurikkus tõusule, 
tõhustada 
ökosüsteemiteenuseid, 
säilitada elupaiku ja 
maastikke ning toetada 
kõrge loodusväärtusega 

I.18. Põllumajandusmaa 
linnustikupopulatsioonide 
suurendamine: 
põllumajandusmaa 
linnustiku indeks

R.25. Säästva 
metsamajandamise 
toetamine: metsade kaitset 
ja majandamist toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal
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põllumajandussüsteeme
I.19. Elurikkuse tõhusam 
kaitse: selliste 
põllumajandusega seotud 
liidu tähtsusega liikide ja 
elupaikade osakaal, mille 
arvukus on stabiilne või 
suurenev

R.26. 
Metsaökosüsteemide 
kaitse: maastikku, 
elurikkust ja 
ökosüsteemiteenuseid 
toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal 

I.20. Ökosüsteemiteenuste 
osutamise edendamine: 
maastikuelemente 
sisaldava kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

R.27. Elupaikade ja liikide 
säilitamine: elurikkuse 
säilitamist või taastamist 
toetavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal 

I.20 a. Tolmeldajate 
arvukuse languse 
peatamine ja arvukuse 
õusulepööramine: 
tolmeldajate, sh mesilaste 
ja liblikate indeks

R.27 a. Geneetilise 
mitmekesisuse 
suurendamine: 
põllumajanduse 
bioloogilise 
mitmekesisuse indeks, 
millega mõõdetakse 
põllukultuursortide 
mitmekesisust ühe 
põllukultuuriliigi piires ja 
eri liikide lõikes
R.28. Natura 2000 
toetamine: kaitse, 
säilitamise ja taastamise 
kohustustega seotud 
Natura 2000 võrgustiku 
ala

R.29. Maastikuvormide 
säilitamine: 
maastikuvormide (sh 
hekkide) haldamise 
kohustustega seotud 
põllumajandusmaa 
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osakaal

R.29 a. Suure 
loodusväärtusega 
põllumajandustootmise 
edendamine: suure 
loodusväärtuse loomise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 10

Komisjoni ettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

1.21. Atraktiivsuse 
suurendamine noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv 

R.30. Põlvkondade 
vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet 
asutavate noorte 
põllumajandustootjate 
arv 

Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

1.21. Atraktiivsuse 
suurendamine noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv 

R.30. Põlvkondade 
vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet 
asutavate noorte 
põllumajandustootjate arv 

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 11

Komisjoni ettepanek

Edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust 
ja säästvat 
metsamajandust

I.22. Maapiirkondade 
töökohtadesse 
panustamine: 
tööhõivemäära 
muutumine peamiselt 
maapiirkondades

R.31. Majanduskasv ja 
töökohad 
maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud 
projektides 
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I.23. Maapiirkondade 
majanduskasvu 
panustamine: muutused 
SKP-s elaniku kohta 
peamiselt 
maapiirkondades

R.32. Maapiirkondade 
biomajanduse 
arendamine: toetuse abil 
loodud 
biomajandusettevõtete arv

1.24. Õiglasem ÜPP: ÜPP 
toetuse jaotamise 
parandamine 

R.33. Maapiirkondade 
majanduse digiteerimine: 
toetust saanud arukate 
külade strateegiaga 
hõlmatud maaelanikkond

I.25. Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine 
maapiirkondades: 
vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34. Euroopa 
maapiirkondade 
ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja 
taristule paremast 
juurdepääsust kasu saava 
maaelanikkonna osakaal

R.35. Sotsiaalse kaasatuse 
parandamine: toetatud 
sotsiaalse kaasatuse 
projektidest kasu saavate 
vähemus- ja/või 
haavatavamatesse 
rühmadesse kuuluvate 
inimeste arv

Muudatusettepanek

Edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust 
ja säästvat 
metsamajandust

I.22. Maapiirkondade 
töökohtadesse 
panustamine: 
tööhõivemäära 
muutumine peamiselt 
maapiirkondades

R.31. Majanduskasv ja 
töökohad 
maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud 
projektides 

I.23. Maapiirkondade 
majanduskasvu 
panustamine: muutused 
SKP-s elaniku kohta 
peamiselt 
maapiirkondades

R.32. Maapiirkondade 
biomajanduse 
arendamine: toetuse abil 
loodud 
biomajandusettevõtete arv

1.24. Õiglasem ÜPP: ÜPP 
toetuse jaotamise 
parandamine 

R.33. Maapiirkondade 
majanduse digiteerimine: 
toetust saanud arukate 
külade strateegiaga 
hõlmatud 
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maaelanikkonna osakaal
I.25. Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine 
maapiirkondades: 
vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34. Euroopa 
maapiirkondade 
ühendamine: ÜPP toetuste 
tõttu teenuste ja taristu 
kättesaadavuse 
paranemisest kasu saava 
maaelanikkonna osakaal

R.35. Sotsiaalse kaasatuse 
parandamine: toetatud 
sotsiaalse kaasatuse 
projektidest kasu saavate 
vähemus- ja/või 
haavatavamatesse 
rühmadesse kuuluvate 
inimeste arv

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 12

Komisjoni ettepanek

Parandada ELi 
põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna 
nõudlusele toidu ja tervise 
osas, siia alla kuulub nii 
ohutu, toitev ja säästev 
toit kui ka loomade 
heaolu.

I.26. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine 
müük/kasutamine 
toiduloomade hulgas

R.36. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine: 
antibiootikumide 
kasutamist piiravate 
toetatud meetmetega 
(ennetamine/vähendamine
) seotud loomühikute 
osakaal

I.27. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: 
pestitsiididega kaasnevate 
ohtude ja mõju 
vähendamine**

R.37. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: pestitsiidide 
kasutamisega kaasnevate 
ohtude ja mõju 
vähendamiseks 
pestitsiidide säästva 
kasutamiseni viivate 
toetatud erimeetmetega 
seotud põllumajandusmaa 
osakaal

I.28. Tarbijanõudluse 
rahuldamine kvaliteetse 
toidu järele: toodangu 
väärtus vastavalt ELi 

R.38. Loomade heaolu 
parandamine: loomade 
heaolu parandamise 
toetatud meetmetega 
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kvaliteedikavadele (sh 
orgaaniline toodang) 

hõlmatud loomühikute 
osakaal

______________________

** Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv

Muudatusettepanek

Parandada ELi 
põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna 
nõudlusele toidu ja tervise 
osas, siia alla kuulub nii 
ohutu, toitev ja säästev 
toit kui ka loomade 
heaolu.

I.26. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine 
müük/kasutamine 
toiduloomade hulgas

R.36. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine: 
antibiootikumide 
kasutamist piiravate 
toetatud meetmetega 
(ennetamine/vähendamine
) seotud loomühikute 
osakaal

I.26 a. Kariloomade 
veterinaarravimite kestlik 
kasutamine: 
veterinaarravimite müük 
ja kasutamine toiduks 
kasutatavate loomade 
puhul

R.36 a. 
Veterinaarravimite 
kestlik kasutamine: 
kariloomade osakaal, 
keda puudutavad 
veterinaarravimite 
kasutamise piiramise 
(ennetamine/vähendamin
e) tugimeetmed, millega 
püütakse nende ravimite 
kahjulikku mõju ja 
ohtlikkust vähendada

I.27. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: Pestitsiidide 
kasutamisest sõltumise 
vähendamine:

R.37. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: pestitsiidide 
kasutamisest sõltumist 
vähendavate toetatud 
erimeetmetega seotud 
põllumajandusmaa 
osakaal

R.37 a. Pestitsiididest 
sõltumise vähendamine: 
müüdud ja kasutatud 
pestitsiidide kogused 
(pestitsiidistatistika)

I.28. Tarbijanõudluse 
rahuldamine kvaliteetse 
toidu järele: toodangu (sh 
orgaanilise toodangu ) 
väärtus vastavalt ELi 
kvaliteedikavadele 

R.38. Loomade heaolu 
parandamine: loomade 
heaolu parandamise 
toetatud meetmetega 
hõlmatud loomühikute 
osakaal

I.28 a. Kehtivate loomade R.38 a. Loomapidamise 
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heaolu reguleerivate 
õigusaktide (nõukogu 
määrus nr 1099/2009, 
nõukogu direktiiv 
2007/43/EÜ, nõukogu 
direktiiv 1999/74/EÜ) 
nõuete eiramise 
vähendamine

intensiivsuse 
vähendamine: 
loomühikute arv 
põllumajandusmaa kohta

I.28 b. Loomapidamise 
intensiivsuse 
vähendamine 
liikmesriigis loomaliikide 
lõikes

______________________

** Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

Põllumajanduslikke 
teadmisi ja innovatsiooni 
käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus 
(EIP)**

O.1 EIP töörühmade arv

O.2 EIP töörühmi moodustavate või nendes osalevate 
nõustajate arv

ÜPP toetus O.3 ÜPP toetusesaajate arv

Toodanguga sidumata 
otsetoetus

O.4 Hektarite arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta 

O.5 Toetusesaajate arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta 

O.6 Hektarite arv, mille puhul makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat sissetulekutoetust

O.7 Toetusesaajate arv, kellele makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

Riskijuhtimisvahendid O.8 Toetatud riskijuhtimisvahenditega hõlmatud 
põllumajandustootjate arv

Tootmiskohustusega 
seotud toetus

O.9 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud hektarite arv 
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O.10 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud loomade 
arv

Toetus looduslike 
piirangute või muude 
piirkondlike ebasoodsate 
tegurite korral

O.11. Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade 
lisatoetust saavate hektarite arv (kolm kategooriat)

O.12. Natura 2000 või veepoliitika raamdirektiivi alusel toetust 
saavate hektarite arv

Halduskohustustega 
seotud toetused 
(keskkond-kliima, 
geneetilised ressursid, 
loomade heaolu)

O.13. Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (põllumajanduslike) hektarite 
arv 

O.14 Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (metsandusega seotud) hektarite 
arv

O.15. Mahepõllumajandustoetust saavate hektarite arv

O.16. Loomade heaolu, loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete tõhustamisega seotud toetusega 
hõlmatud loomühikute arv

O.17. Geneetilisi ressursse toetavate projektide arv

Investeeringud O.18. Toetust saavate tootlike investeeringute arv 
põllumajandusettevõtetes

O.19. Toetust saavate kohalike taristute arv

O.20. Toetust saavate mittetulusate investeeringute arv

O.21. Tootlike investeeringute arv väljaspool 
põllumajandusettevõtet

Tegevuse alustamise 
toetused

O.22. Tegevuse alustamise toetust saavate põllumajandustootjate 
arv

O.23. Tegevuse alustamise toetust saavate maapiirkondade 
ettevõtjate arv

Koostöö O.24. Toetust saavate tootjarühmade/-organisatsioonide arv

O.25. ELi kvaliteedikavades osalemiseks toetust saavate 
põllumajandusettevõtjate arv

O.26. Põlvkondade vahetuse projektide arv 
(noored/vanemaealised põllumajandustootjad)

O.27. Kohaliku arengu strateegiate arv (LEADER)

O.28. Koostöörühmade arv (v.a punkti O.1 all esitatud Euroopa 
innovatsioonipartnerlus)

Teadmiste vahetamine ja O.29. Koolituse läbinud/nõustatud põllumajandustootjate arv
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teave

O.30. Koolituse läbinud/nõustatud muude isikute kui 
põllumajandustootjate arv

Horisontaalsed näitajad O.31. Keskkonnategevusega hõlmatud hektarite arv 
(tingimuslikkuse, rohujuuretasandi kava, põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmete, metsandusmeetmete ning 
mahepõllumajandusega hõlmatud füüsilise pindala koondnäitaja)

O.32. Hektarite arv, mille suhtes kohaldatakse teatavaid 
tingimusi (heade põllumajandus- ja keskkonnatavade kaupa)

Valdkondlikud 
programmid

O.33. Rakendusfondi/-programmi moodustavate 
tootjaorganisatsioonide arv 

O.34. Müügiedendus- ja teavitusmeetmete arv ning 
turujärelevalve 

O.35. Mesinduse säilitamise/arendamise meetmete arv

______________________

** EIP alla kuuluvate töörühmade toetuse suhtes kohaldatakse koostöösätteid

Muudatusettepanek

Põllumajanduslikke 
teadmisi ja innovatsiooni 
käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus 
(EIP)**

O.1 EIP töörühmade arv

O.2 EIP töörühmi moodustavate või nendes osalevate 
nõustajate arv

ÜPP toetus O.3 ÜPP toetusesaajate arv

Toodanguga sidumata 
otsetoetus

O.4 Hektarite arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta

O.5 Toetusesaajate arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta 

O.6 Hektarite arv, mille puhul makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat sissetulekutoetust

O.7 Toetusesaajate arv, kellele makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

Riskijuhtimisvahendid O.8 Toetatud riskijuhtimisvahenditega hõlmatud 
põllumajandustootjate arv

Tootmiskohustusega 
seotud toetus

O.9 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud hektarite 
arv 

O.10 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud 
loomade arv

Toetus looduslike O.11. Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade 
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piirangute või muude 
piirkondlike ebasoodsate 
tegurite korral

lisatoetust saavate hektarite arv (kolm kategooriat)

O.12. Natura 2000 või veepoliitika raamdirektiivi alusel 
toetust saavate hektarite arv

Halduskohustustega 
seotud toetused 
(keskkond-kliima, 
geneetilised ressursid, 
loomade heaolu)

O.13. Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (põllumajanduslike) hektarite 
arv

O.14 Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (metsandusega seotud) hektarite 
arv

O.15. Mahepõllumajandustoetust saavate hektarite arv

O.16. Loomade heaolu, loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete tõhustamisega seotud toetusega 
hõlmatud loomühikute arv

O.17. Geneetilisi ressursse toetavate projektide arv

Investeeringud O.18. Toetust saavate tootlike investeeringute arv 
põllumajandusettevõtetes

O.19. Toetust saavate kohalike taristute arv

O.20. Toetust saavate mittetulusate investeeringute arv

O.21. Tootlike investeeringute arv väljaspool 
põllumajandusettevõtet

Tegevuse alustamise 
toetused

O.22. Tegevuse alustamise toetust saavate 
põllumajandustootjate arv

O.23. Tegevuse alustamise toetust saavate maapiirkondade 
ettevõtjate arv

Koostöö O.24. Toetust saavate tootjarühmade/-organisatsioonide arv

O.25. ELi kvaliteedikavades osalemiseks toetust saavate 
põllumajandusettevõtjate arv

O.26. Põlvkondade vahetuse projektide arv 
(noored/vanemaealised põllumajandustootjad)

O.27. Kohaliku arengu strateegiate arv (LEADER)

O.28. Koostöörühmade arv (v.a punkti O.1 all esitatud Euroopa 
innovatsioonipartnerlus)

Teadmiste vahetamine ja 
teave

O.29. Koolituse läbinud/nõustatud põllumajandustootjate arv

O.30. Koolituse läbinud/nõustatud muude isikute kui 
põllumajandustootjate arv
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Horisontaalsed näitajad O.31. Keskkonnategevusega hõlmatud hektarite arv 
(tingimuslikkuse, rohujuuretasandi kava, põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmete, metsandusmeetmete ning 
mahepõllumajandusega hõlmatud füüsilise pindala 
koondnäitaja)

O.32. Hektarite arv, mille suhtes kohaldatakse teatavaid 
tingimusi (heade põllumajandus- ja keskkonnatavade kaupa)

Valdkondlikud 
programmid

O.33. Rakendusfondi/-programmi moodustavate 
tootjaorganisatsioonide arv 

O.34. Müügiedendus- ja teavitusmeetmete arv ning 
turujärelevalve 

O.35. Mesinduse säilitamise/arendamise meetmete arv

_____________________

** EIP alla kuuluvate töörühmade toetuse suhtes kohaldatakse koostöösätteid

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 2

Komisjoni ettepanek

Kliimam
uutused

GAEC 1 Püsirohumaa ja 
põllumajandusmaa suhtarvu 
säilitamine

Põllumajandusliku 
otstarbe muutmise 
vastased üldised 
kaitsemeetmed 
süsinikuvaru 
säilitamiseks

(leevend
amine ja 
muutuste
ga 
kohanem
ine)

GAEC 2 Märg- ja turbaalade 
asjakohane kaitse

Süsinikurikaste muldade 
kaitse

GAEC 3 Koristusjäätmete 
põletuskeeld, välja arvatud 
taimetervise eesmärkidel 

Mulla orgaanilise aine 
sisalduse säilitamine

Muudatusettepanek

Kliimam
uutused

GAEC 1 Püsirohumaa ja 
põllumajandusmaa suhtarvu 
säilitamine ja maade 
põllumaaks muutmise 
määr. Nimetatud määr ei 

Põllumajandusliku 
otstarbe muutmise 
vastased üldised 
kaitsemeetmed 
süsinikuvaru 
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tohiks liikmesriikides 2013. 
aastal tuvastatud vastava 
määraga võrreldes 
väheneda rohkem kui 5 %.

säilitamiseks

(leevend
amine ja 
muutuste
ga 
kohanem
ine)

GAEC 2 Märg- ja turbaalade tõhus 
kaitse

Süsinikurikaste muldade 
kaitse

GAEC 3 Koristusjäätmete 
põletuskeeld, välja arvatud 
taimetervise eesmärkidel 

Mulla orgaanilise aine 
sisalduse säilitamine, 
õhusaaste vähendamine

GAEC 3 
a

Loomapidamise 
intensiivsuse ülemmäär

Lubatud on mitte enam 
kui 0,7 loomühikut 
põllumajandusmaa ühe 
hektari kohta

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 3

Komisjoni ettepanek

Vesi SMR 1 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik:

artikli 11 lõike 3 punktid e 
ja h, mis on seotud 
fosfaatide 
hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes 
kohaldatavate kohustuslike 
nõuetega

SMR 2 Nõukogu 12. detsembri 
1991. aasta direktiiv 
91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT 
L 375, 31.12.1991, lk 1):
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artiklid 4 ja 5

GAEC 4 Puhverribade rajamine 
vooluveekogude äärde1 

Jõevoolu kaitse reostuse 
ja äravoolu eest

GAEC 5 Põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitainekasutust 
soodustava abivahendi 
kasutamine2

Toitainete säästlik 
haldamine

______________________
1 Hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi kohased puhverribad peavad nii direktiivi 
91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud tundlikel aladel kui ka nendest 
väljaspool vastama vähemalt nõuetele, mis on seotud direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punkti A 
alapunktis 4 osutatud väetiste vooluveekogude lähedal kasutamise tingimustega, mida 
kohaldatakse kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5 lõike 4 alusel koostatud 
liikmesriikide tegevusprogrammidega.
2 Vahend peab tagama vähemalt järgmised elemendid ja funktsioonid. 

a) Elemendid

• põllumajandusettevõtet käsitlev asjakohane teave, mis põhineb põldude 
identifitseerimise süsteemil (LPIS) ning ühtsel haldus- ja kontrollisüsteemil (IACS) 

• mullaproove käsitlev teave vastavalt asjakohasele ruumilisele ja ajalisele skaalale;

• teave asjakohaste majandamistavade, varasemate saagiandmete ning 
saagikuseesmärkide kohta

• teave põllumajandusettevõttes toitainete haldamise suhtes kohaldatavate asjakohaste 
õiguslike piirangute ja nõuete kohta

• täielik toitainete eelarve

b) Funktsioonid 

• eri allikatest (põldude identifitseerimise süsteemist (LPIS), ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist (IACS), põllumajandustootja koostatud andmetest , mullaanalüüsidest jne) 
pärit teabe võimalikult ulatuslik automaatne koondamine, et vältida põllumajandustootjate 
andmete topeltsisestamist

• kahepoolne suhtlemine makseasutuste/korraldusasutuste ja põllumajandustootjate 
vahel on lubatud

• modulaarsus ja võimalus toetada täiendavaid jätkusuutlikkuse eesmärke (nt 
heitkoguste ohjamine, veemajandus)

• ELi andmete koostalitlusvõime, avatuse ja taaskasutamise põhimõtete järgimine 

• andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamine kooskõlas parimate kehtivate 
standarditega

Muudatusettepanek

Vesi SMR 1 artikli 11 lõike 3 punktid e, 
h, j ja k, mis on seotud 
fosfaatide 
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hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes 
kohaldatavate kohustuslike 
nõuetega

SMR 2 Nõukogu 12. detsembri 
1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ 
veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest 
(EÜT L 375, 31.12.1991, 
lk 1):

artiklid 4 ja 5

GAEC 4 Vooluveekogude äärde 
vähemalt 3 m laiuste 
puhverribade rajamine1 , 
kus väetiste ja 
taimekaitsevahendite 
kasutamine on keelatud

Vooluvete, tolmeldajate, 
veevarude ning 
veeliikide ja -
ökosüsteemide kaitse 
reostuse, mürgiste ainete 
ja äravoolu eest

GAEC 5 Põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitainekasutust 
soodustava abivahendi 
kasutamine2 ja 
tootmissisendite 
vähendamine

Toitainete, pestitsiidide 
ja veterinaarravimite 
säästlik haldamine 
vastavalt põllumajandi 
suurusele ja tootmise 
intensiivsusele

______________________
1 Hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi kohased puhverribad peavad nii direktiivi 
91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud tundlikel aladel kui ka nendest 
väljaspool vastama vähemalt nõuetele, mis on seotud direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punkti A 
alapunktis 4 osutatud väetiste vooluveekogude lähedal kasutamise tingimustega, mida 
kohaldatakse kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5 lõike 4 alusel koostatud 
liikmesriikide tegevusprogrammidega.
2 Vahend peab tagama vähemalt järgmised elemendid ja funktsioonid. 

a) Elemendid

• põllumajandusettevõtet käsitlev asjakohane teave, mis põhineb põldude 
identifitseerimise süsteemil (LPIS) ning ühtsel haldus- ja kontrollisüsteemil (IACS)

• mullaproove käsitlev teave vastavalt asjakohasele ruumilisele ja ajalisele skaalale;

• teave asjakohaste majandamistavade, varasemate saagiandmete ning 
saagikuseesmärkide kohta

• teave põllumajandusettevõttes toitainete haldamise suhtes kohaldatavate asjakohaste 
õiguslike piirangute ja nõuete kohta

• täielik toitainete eelarve
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b) Funktsioonid 

• eri allikatest (põldude identifitseerimise süsteemist (LPIS), ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist (IACS), põllumajandustootja koostatud andmetest , mullaanalüüsidest jne) 
pärit teabe võimalikult ulatuslik automaatne koondamine, et vältida põllumajandustootjate 
andmete topeltsisestamist

• kahepoolne suhtlemine makseasutuste/korraldusasutuste ja põllumajandustootjate 
vahel on lubatud

• modulaarsus ja võimalus toetada täiendavaid jätkusuutlikkuse eesmärke (nt 
heitkoguste ohjamine, veemajandus)

• ELi andmete koostalitlusvõime, avatuse ja taaskasutamise põhimõtete järgimine 

• andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamine kooskõlas parimate kehtivate 
standarditega

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Muld GAEC 6 Mulla degradeerumise ohtu 
vähendavad 
maaharimistavad, 
sealhulgas kalde 
arvessevõtmine

Kohaspetsiifilistele 
tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus 
erosiooni piiramiseks

(kaitse ja 
kvaliteet)

GAEC 7 Katmata mulla puudumine 
kõige kriitilisema(te)l 
perioodi(de)l

Mulla kaitse talvel

GAEC 8 Külvikord Mulla potentsiaali 
säilitamine

Muudatusettepanek

Muld GAEC 6 Mulla degradeerumise ohtu 
vähendavad asjakohased 
maaharimisviisid ja mulla 
majandamine, sealhulgas 
maapinna kalde 
arvessevõtmine

Kohaspetsiifilistele 
tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus 
erosiooni piiramiseks ja 
süsinikuvaru 
säilitamiseks

(kaitse ja 
kvaliteet)

GAEC 7 Katmata mulla puudumine 
kõige kriitilisema(te)l 
perioodi(de)l

Mulla füüsiline kaitse 
erosiooni eest ja 
mullaelustiku 
säilitamine koos 
traditsiooniliste 
tootmisviiside 
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kasutamisega
GAEC 8 Vähemalt nelja-aastane 

külvikord, mis sisaldab 
liblikõieliste komponenti

Mulla potentsiaali 
säilitamine

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Bioloogil
ine 
mitmeke
sisus ja 
maastik

SMR 3 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 
2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta 
(ELT L 20, 26.1.2010, lk 
7):

(kaitse ja 
kvaliteet)

artikli 3 lõige 1, artikli 3 
lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4

SMR 4 Nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiiv 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta 
(EÜT L 206, 22.7.1992, lk 
7):

artikli 6 lõiked 1 ja 2

GAEC 9 Tootmisega mitteseotud 
objektide või maa-alade all 
asuva põllumajandusmaa 
minimaalne osakaal

Tootmisega mitteseotud 
objektide ja maa-ala 
säilitamine, et 
suurendada 
põllumajandusettevõtte 
bioloogilist 
mitmekesisust

Maastikule iseloomulike 
vormide säilitamine

Keeld lõigata hekke ja puid 
lindude pesitsemise ja 
poegade üleskasvatamise 
ajal 

Meetmed invasiivsete 
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taimeliikide vältimiseks 
(lisavõimalus)

GAEC 
10

Keeld muuta või künda 
Natura 2000 aladel asuvaid 
püsirohumaid

Elupaikade ja liikide 
kaitse

Muudatusettepanek

Bioloogil
ine 
mitmeke
sisus ja 
maastik

SMR 3 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 
2009. aasta 
direktiiv 2009/147/EÜ 
loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 
26.1.2010, lk 7):

(kaitse ja 
kvaliteet)

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 
lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 
5 punktid a, b ja d

SMR 4 Nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 
22.7.1992, lk 7):

Artikkel 2, artikli 3 lõige 3, 
artikli 6 lõiked 1 ja 2, 
artikli 12 lõige 1 ja artikli 
13 lõige 13 lõige 1

GAEC 9 Tootmisega mitteseotud 
objektide või maa-alade all 
asuva põllumajandusmaa 
(kus sünteetilisi pestitsiide 
ja kunstväetisi ei kasutata) 
osakaal vähemalt 7 %

Tootmisega mitteseotud 
objektide ja maa-ala 
säilitamine, et 
suurendada 
põllumajandusettevõtte 
bioloogilist 
mitmekesisust, 
sealhulgas 
funktsionaalset 
bioloogilist 
mitmekesisust ja 
kasulike liikide esinemist

Maastikule iseloomulike 
vormide säilitamine

Keeld lõigata hekke ja puid 
lindude pesitsemise ja 
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poegade üleskasvatamise 
ajal 

Meetmed invasiivsete 
taimeliikide vältimiseks 
(lisavõimalus)

GAEC 
10

Keeld muuta või künda 
Natura 2000 aladel asuvaid 
püsirohumaid

Elupaikade ja liikide 
kaitse, süsiniku 
neeldamine

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 6

Komisjoni ettepanek

Toiduoh
utus

SMR 5 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. 
aasta määrus (EÜ) nr 
178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud 
menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1):

artiklid 14 ja 15, artikli 17 
lõige 13 ning artiklid 18, 19 
ja 20

SMR 6 Nõukogu 29. aprilli 1996. 
aasta direktiiv 96/22/EÜ, 
mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või 
türostaatilise toimega ainete 
ja beetaagonistide 
kasutamise keelamist 
loomakasvatuses ning 
millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiivid 
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ 
ja 88/299/EMÜ (EÜT L 
125, 23.5.1996, lk 3):
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artikli 3 punktid a, b, d ja e 
ning artiklid 4, 5 ja 7

______________________
3 Mida on eelkõige rakendatud järgmiste õigusaktidega:

— määruse (EÜ) nr 470/2009 artikkel 14 ja määruse (EÜ) No 37/2010 lisa

— määrus (EÜ) nr 852/2004: artikli 4 lõige 1 ja I lisa A osa II jao punkti 4 alapunktid g, 
h, ja j, punkti 5 alapunktid f ja h ning punkt 6; III jao punkti 8 alapunktid a, b, d, e ning punkti 
9 alapunktid a ja c;

— määrus (EÜ) nr 853/2004: artikli 3 lõige 1 ja III lisa IX jao I peatüki I jaotise punkti 1 
alapunktid b, c, d, e; I jaotise punkti 2 alapunkti a alapunktid i, ii, iii, alapunkti b alapunktid i, 
ii ja alapunkt c; I jaotise punkt 3; I jaotise punkt 4; I jaotise punkt 5 II jaotise punkti A 
alapunktid 1, 2, 3 ja I jaotise punkti B alapunktid a ja d, alapunkt 2, alapunkti 3 alapunktid a ja 
b, III lisa X jao I peatüki punkti 1 alapunkt 1;

— määrus (EÜ) nr 183/2005: artikli 5 lõige 1 ja I lisa A osa I jaotise punkti 4 alapunktid 
e ja g; II jaotise punkti 2 alapunktid a, b ja e; artikli 5 lõige 5 ja III lisa (pealkirja „Söötmine“ 
punkti 1 (pealkirjaga „Ladustamine“), esimene ja viimane lause ning punkti 2 (pealkirjaga 
„Jaotamine“) kolmas lause), artikli 5 lõige 6 ning

— määrus (EÜ) nr 396/2005: artikkel 18

Muudatusettepanek

Toiduoh
utus

SMR 5 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud 
menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1):

artiklid 14 ja 15, artikli 17 
lõige 1 3 ning artiklid 18, 19 
ja 20

SMR 6 Nõukogu 29. aprilli 1996. 
aasta direktiiv 96/22/EÜ, 
mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või 
türostaatilise toimega ainete 
ja beetaagonistide 
kasutamise keelamist 
loomakasvatuses ning 
millega tunnistatakse 
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kehtetuks direktiivid 
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ 
ja 88/299/EMÜ (EÜT L 
125, 23.5.1996, lk 3):

artikli 3 punktid a, b, d ja e 
ning artiklid 4, 5 ja 7

SMR 6 a Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. detsembri 
2018. aasta määrus (EL) 
2019/6, mis käsitleb 
veterinaarravimeid ning 
millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 
2001/82/EÜ (ELT L 4, 
7.1.2019, lk 43):
artiklid 107 ja 108

______________________
3 Mida on eelkõige rakendatud järgmiste õigusaktidega:

— määruse (EÜ) nr 470/2009 artikkel 14 ja määruse (EÜ) No 37/2010 lisa

— määrus (EÜ) nr 852/2004: artikli 4 lõige 1 ja I lisa A osa II jao punkti 4 alapunktid g, 
h, ja j, punkti 5 alapunktid f ja h ning punkt 6; III jao punkti 8 alapunktid a, b, d, e ning punkti 
9 alapunktid a ja c;

— määrus (EÜ) nr 853/2004: artikli 3 lõige 1 ja III lisa IX jao I peatüki I jaotise punkti 1 
alapunktid b, c, d, e; I jaotise punkti 2 alapunkti a alapunktid i, ii, iii, alapunkti b alapunktid i, 
ii ja alapunkt c; I jaotise punkt 3; I jaotise punkt 4; I jaotise punkt 5 II jaotise punkti A 
alapunktid 1, 2, 3 ja 4; II jaotise punkti B alapunktid a ja d, alapunkt 2, alapunkti 3 alapunktid 
a ja b, III lisa X jao I peatüki punkti 1 alapunkt 1;

— määrus (EÜ) nr 183/2005: artikli 5 lõige 1 ja I lisa A osa I jaotise punkti 4 alapunktid 
e ja g; II jaotise punkti 2 alapunktid a, b ja e; artikli 5 lõige 5 ja III lisa (pealkirja „Söötmine“ 
punkti 1 (pealkirjaga „Ladustamine“), esimene ja viimane lause ning punkti 2 (pealkirjaga 
„Jaotamine“) kolmas lause), artikli 5 lõige 6 ning

— määrus (EÜ) nr 396/2005: artikkel 18

Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 7

Komisjoni ettepanek

Loomade 
identifits
eerimine 
ja 

SMR 7 Nõukogu 15. juuli 2008. 
aasta direktiiv 2008/71/EÜ 
sigade identifitseerimise ja 
registreerimise kohta (ELT 
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registreer
imine

L 213, 8.8.2005, lk 31):

artiklid 3, 4 ja 5

SMR 8 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrus (EÜ) nr 
1760/2000 veiste 
identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi 
loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete 
märgistamise ning nõukogu 
määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise 
kohta (EÜT L 204, 
11.8.2000, lk 1):

artiklid 4 ja 7

SMR 9 Nõukogu 17. detsembri 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 
21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja 
kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem ja 
muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1782/2003 ning 
direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8):

artiklid 3, 4 ja 5

Muudatusettepanek

Loomade 
identifits
eerimine 
ja 
registreer
imine

SMR 7 Nõukogu 15. juuli 
2008. aasta 
direktiiv 2008/71/EÜ 
sigade identifitseerimise 
ja registreerimise kohta 
(ELT L 213, 8.8.2005, 
lk 31):

artiklid 3, 4 ja 5

SMR 8 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuli 
2000. aasta määrus 
(EÜ) nr 1760/2000 veiste 
identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi 
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loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete 
märgistamise ning 
nõukogu 
määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise 
kohta (EÜT L 204, 
11.8.2000, lk 1):

artiklid 4 ja 7

SMR 9 Nõukogu 17. detsembri 
2003. aasta määrus 
(EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja 
kitsede identifitseerimise 
ja registreerimise süsteem 
ja muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1782/2003 ning 
direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8):

artiklid 3, 4 ja 5

Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 8

Komisjoni ettepanek

Loomaha
igused

10 eurot. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 999/2001, millega 
sätestatakse teatavate 
transmissiivsete 
spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, 
kontrolli ja likvideerimise 
eeskirjad (EÜT L 147, 
31.5.2001, lk 1):

artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15

SMR 11 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. märtsi 2016. 
aasta määrus (EL) 2016/429 
loomataudide kohta 
(ELT L 84, 31.3.2016, 
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lk 1):

artikli 18 lõige 1 suu- ja 
sõrataudi, sigade 
vesikulaarhaiguse ja 
lammaste katarraalse 
palaviku osas

Muudatusettepanek

Loomaha
igused

SMR 10 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 999/2001, millega 
sätestatakse teatavate 
transmissiivsete 
spongioossete 
entsefalopaatiate 
vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad 
(EÜT L 147, 31.5.2001, 
lk 1):

artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15

SMR 11 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. märtsi 2016. 
aasta määrus (EL) 
2016/429 loomataudide 
kohta (ELT L 84, 
31.3.2016, lk 1):

artikli 18 lõige 1 suu- ja 
sõrataudi, sigade 
vesikulaarhaiguse ja 
lammaste katarraalse 
palaviku osas

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 9

Komisjoni ettepanek

Taimekai
tsevahen
did

SMR 12 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. 
aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 
taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu 
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direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 
309, 24.11.2009, lk 1):

artikli 55 esimene ja teine 
lause

SMR 13 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. 
aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks 
(ELT L 309, 24.11.2009, lk 
71):

artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 
lõiked 1–5;

artikkel 12 seoses 
piirangutega, mida 
kohaldatakse pestitsiidide 
kasutamise suhtes vee 
raamdirektiivi ja Natura 
2000 võrgustikku 
käsitlevate õigusaktide 
põhjal kindlaks määratletud 
kaitsealadel;

artikli 13 lõiked 1 ja 3, 
milles käsitletakse 
pestitsiidide käitlemist ja 
ladustamist ning 
pestitsiidijääkide töötlemist

Muudatusettepanek

Taimekai
tsevahen
did

SMR 12 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 
2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1107/2009 
taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu 
direktiivide 79/117/EMÜ 
ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT 
L 309, 24.11.2009, lk 1):

artikli 55 esimene ja teine 
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lause;
artikkel 67

SMR 13 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 
2009. aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks 
(ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71):

artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 
lõiked 1–5;

artikkel 12 seoses 
piirangutega, mida 
kohaldatakse pestitsiidide 
kasutamise suhtes vee 
raamdirektiivi ja Natura 
2000 võrgustikku 
käsitlevate õigusaktide 
põhjal kindlaks 
määratletud kaitsealadel;

artikli 13 lõiked 1 ja 3, 
milles käsitletakse 
pestitsiidide käitlemist ja 
ladustamist ning 
pestitsiidijääkide 
töötlemist;
artikkel 14

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 10

Komisjoni ettepanek

Loomade 
heaolu

SMR 14 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, 
milles sätestatakse vasikate 
kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, 
lk 7):
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artiklid 3 ja 4

SMR 15 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, 
milles sätestatakse sigade 
kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 47, 18.2.2009, 
lk 5):

artiklid 3 ja 4

SMR 16 Nõukogu 20. juuli 
1998. aasta 
direktiiv 98/58/EÜ 
põllumajandusloomade 
kaitse kohta (EÜT L 221, 
8.8.1998, lk 23):

artikkel 4

Muudatusettepanek

Loomade 
heaolu

GAEC 
10 a

Loomadel peab olema 
võimalik lamada, seista, 
oma liikmeid sirutada ja 
ümber pöörata

SMR 14 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, 
milles sätestatakse 
vasikate kaitse 
miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, 
lk 7):

artiklid 3 ja 4

SMR 15 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, 
milles sätestatakse sigade 
kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 47, 18.2.2009, 
lk 5):

artiklid 3 ja 4

SMR 16 Nõukogu 20. juuli 
1998. aasta 
direktiiv 98/58/EÜ 
põllumajandusloomade 
kaitse kohta (EÜT L 221, 
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8.8.1998, lk 23):

SMR 16 
a

Nõukogu 24. septembri 
2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1099/2009 loomade 
kaitse kohta surmamisel 
(ELT L 303, 18.11.2009, 
lk 1):
artiklid 3 ja 4

SMR 16 
b

Nõukogu 28. juuni 2007. 
aasta direktiiv 
2007/43/EÜ, millega 
sätestatakse lihakanade 
kaitse miinimumeeskirjad 
(ELT L 182, 12.7.2007, 
lk 19):
artikkel 3

SMR 16 
c

Nõukogu 19. juuli 1999 
direktiiv 1999/74/EÜ, 
millega sätestatakse 
munakanade kaitse 
miinimumnõuded (EÜT 
L 203, 3.8.1999, lk 53):
artikkel 3 

SMR 16 
d

Nõukogu 22. detsembri 
2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 1/2005, mis käsitleb 
loomade kaitset vedamise 
ja sellega seonduvate 
toimingute ajal ning 
millega muudetakse 
direktiive 64/432/EMÜ ja 
93/119/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 1255/97 (ELT 
L 3, 5.1.2005, lk 1).
artikkel 3

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa

Komisjoni ettepanek

XI lisa
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ELi KESKKONNA- JA KLIIMAALASED ÕIGUSAKTID, MILLE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE LIIKMESRIIGID OMA ÜPP STRATEEGIAKAVADEGA 

ARTIKLITE 96, 97 JA 103 KOHASELT PEAKSID KAASA AITAMA 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, 
loodusliku linnustiku kaitse kohta

– Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik

– nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu 
kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2284, 
mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ;

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, millega lisatakse maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 
sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe 
esitamise kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, milles käsitletakse liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvaid eesmärke aastateks 2021–2030, et luua 
vastupidav energialiit ja täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused; – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise teabe kohta];

– Direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta; 

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv XXX, millega muudetakse direktiivi 
2012/27/EL energiatõhususe kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXXX, milles käsitletakse energialiidu 
juhtimist ja millega muudetakse direktiivi 94/22/EÜ, direktiivi 98/70/EÜ, direktiivi 
2009/31/EÜ, määrust EÜ nr 663/2009, määrust EÜ nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, 
nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiivi 2010/31/EL, direktiivi 2012/27/EL, 
direktiivi 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 525/2013];

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks. 

Muudatusettepanek

XI lisa
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ELi KESKKONNA- JA KLIIMAALASED ÕIGUSAKTID, MILLE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE LIIKMESRIIGID OMA ÜPP STRATEEGIAKAVADEGA 

ARTIKLITE 96, 97 JA 103 KOHASELT PEAKSID KAASA AITAMA

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, 
loodusliku linnustiku kaitse kohta;

– nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta; 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik;

– nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu 
kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2284, 
mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ;

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, millega lisatakse maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 
sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe 
esitamise kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, milles käsitletakse liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvaid eesmärke aastateks 2021–2030, et luua 
vastupidav energialiit ja täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused; – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise teabe kohta];

– direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta; 

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv XXX, millega muudetakse direktiivi 
2012/27/EL energiatõhususe kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXXX, milles käsitletakse energialiidu 
juhtimist ja millega muudetakse direktiivi 94/22/EÜ, direktiivi 98/70/EÜ, direktiivi 
2009/31/EÜ, määrust EÜ nr 663/2009, määrust EÜ nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, 
nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiivi 2010/31/EL, direktiivi 2012/27/EL, 
direktiivi 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 525/2013];

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) XX/XX vee taaskasutuse 
miinimumnõuete kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
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määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu 
direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
XI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XI a LISA 
ELi LOOMADE HEAOLU ALASED 
ÕIGUSAKTID, MILLE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE LIIKMESRIIGID 
OMA ÜPP STRATEEGIAKAVADEGA 
ARTIKLITE 96, 97 JA 103 KOHASELT 
PEAKSID KAASA AITAMA 
– Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset;
– nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded; 
– nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiiv 
2007/43/EÜ, millega sätestatakse 
lihakanade kaitse miinimumeeskirjad; 
– nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse 
vasikate kaitse miinimumnõuded; 
– nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse 
sigade kaitse miinimumnõuded; 
– komisjoni 16. juuni 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 
(teatavate kodulinnuliha turustusnormide 
kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad; 
– nõukogu 22. detsembri 2004. aasta 
määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb 
loomade kaitset vedamise ja sellega 
seonduvate toimingute ajal ning millega 
muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 
93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 
1255/97;
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– nõukogu 24. septembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade 
kaitse kohta surmamisel; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2001/82/EÜ; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2019/4, mis käsitleb ravimsööda tootmist, 
turuleviimist ja kasutamist, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
90/167/EMÜ; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. märtsi 2017. aasta määrust 
(EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku 
kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, 
mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja 
söödaalaste õigusnormide ning 
loomatervise ja loomade heaolu, 
taimetervise- ja taimekaitsevahendite 
alaste õigusnormide kohaldamine.

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
IIX lisa – tabel 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek

panustada kliimamuutuste leevendamisse 
ja nendega kohanemisse ning säästvasse 
energiasse; 

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
põllumajandusmaa turbarabas, mets jne) 

Muudatusettepanek

panustada kliimamuutuste leevendamisse 
ja nendega kohanemisse ning säästvasse 
energiasse;

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud 
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põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
püsikultuurid, põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)
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koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid 
ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavasid (ÜPP strateegiakavad)
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut 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
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Arvamuse koostaja: Maria Heubuch

LÜHISELGITUS

ELi kohustus järgida poliitikavaldkondade arengusidusust on kodifitseeritud Lissaboni 
lepingu artiklis 208, milles EL võtab kohustuse võtta arengukoostöö eesmärke arvesse 
arengumaid tõenäoliselt mõjutava poliitika puhul ning vältida vastuolusid eri 
poliitikavaldkondade vahel. Toiduga kindlustatus ja säästev põllumajandus on ELi 
arengukoostöö prioriteetsed valdkonnad. Asjaomases ELi poliitikaraamistikus1 (2010) 
rõhutatakse poliitikavaldkondade arengusidususe olulisust ülemaailmse toiduga kindlustatuse 
jaoks ja osutatakse ELi ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP). Kuigi ÜPP sidusus 
arengueesmärkidega on aastatega paranenud, eelkõige pärast Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni põllumajanduslepet, mis kohustas ELi vähendama kaubandust 
moonutavaid riiklikke põllumajandustoetusi ja järk-järgult ära kaotama eksporditoetused, on 
sidususega jätkuvalt probleeme: 

 ELi põllumajandustootmise toetused, mis soodustavad teatavate kaupade suuremat eksporti 
arenguriikidesse või importi arenguriikidest (nt vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetused toodetele, mida peetakse arenguriikide jaoks tundlikuks);

 turutoetusmeetmed, mis soodustavad teatavate kaupade suuremat eksporti arenguriikidesse 

1 Euroopa Komisjon, komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: ELi poliitiline raamistik, millega 
toetatakse arenguriike toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel. COM(2010)127 final. Brüssel, 
Euroopa Komisjon, 31. märts 2010.
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(nt lõssipulbri ladustamise toetus ELis – lõssipulbrit eksporditakse ületootmise tõttu 
arenguriikidesse äärmiselt madalate hindadega);

 intensiivse ressursikasutusega põllumajandustootmise negatiivsed kliimamõjud (nt ELi 
loomakasvatussektori kasvuhoonegaaside emissioonid süvendavad kliimamuutusi ja 
põhjustavad saagi vähenemist troopilistes ja subtroopilistes piirkondades). 

Kõnealuse määrusega määratletakse ÜPP eesmärgid ja vahendid, pakkudes välja uue 
rakendamismudeli, mis annab ELi liikmesriikidele ÜPP kujundamises suurema vastutuse. 
Sisulises osas on vähe muudatusi peale täiendavate võimaluste nõudlikkuse vähendamiseks, 
kuna liikmesriigid saavad oma konkreetseid eesmärke ise seada. Arvamuse koostaja 
väljendab kahetsust, et ÜPP ettepanekut käsitlev seadusandlik ettepanek ei vasta kestliku 
arengu tegevuskava 2030 nõudmisele minna olulises osas üle jätkusuutlikele 
toidutootmissüsteemidele, liikudes 2030. aastaks suure sisendi ja intensiivse 
ressursikasutusega põllumajanduselt mahepõllumajanduslikule tootmisele.

Ettepaneku analüüsi käigus ilmnes, et kuna komisjon teeb ettepaneku lähtuda ÜPP sisu osas 
märkimisväärsest järjepidevusest ehk jätkata praeguseid suundumusi, avaldaks kõnealune 
poliitika arengule jätkuvalt negatiivset välismõju ka pärast 2021. aastat. 

 Komisjoni ettepanekuga on kaasas mõjuhinnang, milles on lühike peatükk 
poliitikavaldkondade arengusidususe kohta, kuid see ei veena arvamuse koostajat, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu kohustust järgitakse. Kaubanduse kohta on selles 
märgitud, et „üle 90 % otsetoetustest ei moonuta praegu kaubandust“, misläbi kaudselt 
tunnistatakse, et natuke alla 10 % otsetoetustest moonutab siiski veel kaubandust. 

 Turutoetusmeetmete erakorralist kasutamist käsitlev lõik on väga lühike ega analüüsi 
arengumõjusid. Ei mainita ÜPP võimalikke negatiivseid kliimamõjusid arengule, kuigi 
põllumajanduses tekib 11 % kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Kuna määruse eelnõust ei ilmne, kuidas EL ja liikmesriigid tagavad poliitikavaldkondade 
arengusidususe ja kuidas jälgitakse ÜPP mõju arengule, teeb arvamuse koostaja ettepaneku 
muuta määrust järgnevalt:

 tugevdada poliitikavaldkondade arengusidususe kohustust, määratledes 
poliitikavaldkondade arengusidususe konkreetse eesmärgina ja lisades arengut käsitleva 
peatüki;

 jälgida ÜPP mõju arengule, laiendades seireraamistikku ja luues kaebuste lahendamise 
mehhanismi; 

 tagada, et toetused, sealhulgas tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetused ei tekita 
kahju, võttes selleks kasutusele kaitsemeetmed;

 määratleda minimaalsed keskkonnastandardid, mida otsetoetuste saajad järgima peavad;

 laiendada toetust kaunviljadele, et vähendada loomasöödaks kasutatava soja importi;

 piirata kahjulikku ökoloogilist ja kliimamõju; parandada kliimameetmetele tehtavate 
kulutuste jälgimist.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42 ja artikli 43 
lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2 ja artiklit 208,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) ja toiduga kindlustatuse 
probleemid, eesmärgid ja suunad pärast 
2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, tervisliku toidu tootmist, 
põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist, 
eri piirkondade vahel esinevate 
arengutaseme erinevuste vähendamist 
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ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist. Teatises 
rõhutatakse ka ÜPP ülemaailmset mõõdet 
ja märgitakse ära liidu võetud kohustus 
edendada poliitikavaldkondade kestliku 
arengu sidusust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ÜPP ülemaailmse mõõtme ja mõju 
arvessevõtmiseks peaks komisjon tagama 
sidususe ja järjepidevuse liidu muu 
välispoliitikaga ja 
välisrahastamisvahenditega, eelkõige 
arengukoostöö ja kaubanduse 
valdkonnas. Liidu pühendumus 
poliitikavaldkondade arengusidususele 
nõuab põllumajanduspoliitika 
kujundamisel arengueesmärkide ja -
põhimõtete arvestamist, eelkõige 
tagamaks, et need on kooskõlas kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele, nagu 
põllumajandusmaa üha suurem 
koondumine, ja võimalustele, on oluline 
ühtlustada ÜPP juhtimist ning parandada 
selle tulemuslikkust liidu eesmärkide 
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Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse, 
sealhulgas kestliku arengu tegevuskava 
2030 ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide 
saavutamisse. See on võimalik ainult siis, 
kui eesmärgid on edasipüüdlikud, ning 
järelevalvesüsteem peab tagama, et ÜPP 
aitab kaitsta keskkonda, elurikkust, 
loomade heaolu ja sotsiaalset õiglust nii 
liidu kui ka ülemaailmsel tasandil.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
kestliku arengu eesmärkidega seotud 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades. Sellega seoses on lisaks 
eesmärgile nr 2 (nälja kaotamine) muud 
eriti olulised eesmärgid nr 5 (sooline 
võrdõiguslikkus), nr 12 (vastutustundlik 
tootmine ja tarbimine), nr 13 
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(kliimameetmed) ja nr 15 (maakasutus). 
Kui see on asjakohane, tuleks 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi 
liidu arengukoostöö raames 
arengumaadega jagada, et edendada 
kestlikku arengut.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
energia- ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Need erieesmärgid 
peaksid saavutama kestliku arengu eri 
aspektid, vormides ühtlasi ÜPP 
üldeesmärgid konkreetsemateks 
prioriteetideks ning võttes arvesse eelkõige 
asjakohaseid kliima-, energia- ja 
keskkonnaalaseid liidu õigusakte.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes arvesse liidu rolli olulise 
eksportija ja importijana, mängib ÜPP 
rolli nii siseriiklikel kui ka 
rahvusvahelistel põllumajandusturgudel, 
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mõjutades seeläbi 
väikepõllumajandustootjate elatist ning 
maapiirkondade kogukondade ja 
ökosüsteemide vastupanuvõimet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kooskõlas teatisega 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ peaks ÜPP võtma arvesse 
Euroopa Liidu lepingu artikleid 3 ja 21 
ning ELi toimimise lepingu artiklit 208. 
Poliitikavaldkondade arengusidususe 
tagamine hõlmab nn kahju 
mittetekitamise põhimõtte järgimist, 
mistõttu hoidutakse negatiivse välismõju 
tekitamisest (nt raadamise või kahjuliku 
dumpingu kaudu), Euroopa 
arengukonsensuse järgimist ja selles 
võetud kohustust saavutada 2030. aasta 
säästva arengu tegevuskavas seatud 
eesmärgid ning arenguõiguse 
deklaratsioonis1a määratletud 
arenguõigust.
__________________
1a Vastu võetud ÜRO Peaassamblee 
4. detsembri 1986. aasta resolutsiooniga 
nr 41/128.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 

(12) Arukam, kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et toota 
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edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.

tervislikumat toitu, eelkõige 
pestitsiidivaba põllumajandustootmise 
järkjärgulise saavutamise kaudu, 
vähendada vaesust, edendada liidu 
põllumajanduse, metsanduse ja 
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse, digitaliseerimisse ja 
agroökoloogilistesse tavadesse, parandada 
juurdepääsu erapooletutele, 
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele 
teadmistele ning luua 
põllumajandustöötajatele võimalusi 
teabevahetuseks, millest oleks kasu 
maapiirkondade kogukondadele ja kogu 
maailma põllumajandussektorile. ÜPPsse 
tuleks lisada sooline perspektiiv ja 
eelkõige naiste mõjuvõimu suurendamine 
ning liikmesriigid peaksid töötama 
strateegiakava raames välja 
alaprogramme, mis julgustavad naissoost 
põllumajandustootjaid kasutama 
rahastamisvahendeid ning uuendama 
oma teadmisi ja oskusi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli 
kohaselt peaks liit kehtestama liidu 
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid 
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad 
liidu alusnõuded, millest viimaste kohaselt 
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate 
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles 
kontekstis peaksid liikmesriigid tegutsema 
kooskõlas põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
käesoleva määruses ja 
[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli 
kohaselt peaks liit kehtestama liidu 
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid 
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad 
liidu alusnõuded, millest viimaste kohaselt 
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate 
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles 
kontekstis peaksid liikmesriigid tegutsema 
kooskõlas põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega, liidu kohustusega 
tagada ÜPP toetusinstrumentide 
kasutamise puhul poliitikavaldkondade 
arengusidusus ja kestliku arengu 
tegevuskavaga 2030 ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
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käesoleva määruses ja 
[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on 
vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on 
vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada. Lisaks peaksid liidu 
investeerimisstrateegiad soodustama 
vastutustundlikku investeerimist 
säästvasse põllumajandusse, pöörates 
erilist tähelepanu töötlemisele ja 
lisaväärtuse loomisele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 

(15) ÜPP suurema Euroopa turule 
orienteerituse tingimustes, nagu on esitatud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
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kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks luua usaldusväärne raamistik, et 
reguleerida turge ja tagada tervise- ja 
kliimariskidega seotud ohtude puhul 
piisav riskijuhtimine, vältides ühtlasi 
tagasilööke ja probleeme, millega teiste 
mudelite puhul kõikjal maailmas kokku 
puututakse. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam ja 
selle rakendamist tuleks kiirendada, et 
saavutada nende eesmärkide täitmine ja 
anda põllumajandusele kliimamuutuste 
vastu võitlemisel kandev roll. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes 
liidu maapiirkondades esineb struktuurilisi 
probleeme, nagu atraktiivsete 
töövõimaluste puudumine, oskustööjõu 
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nappus, ühenduvuse, taristute ja oluliste 
teenuste alarahastatus, samuti noorte 
väljavool, on oluline tugevdada asjaomaste 
piirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda kooskõlas Corki deklaratsiooni 
versiooniga 2.0. Seda tuleb teha eelkõige 
töökohtade loomisega, sealhulgas 
kolmandates riikides sealse rahvastiku 
juurdekasvu tõttu, ja põlvkondade 
vahetuse kaudu, tuues komisjoni 
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu 
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset 
kaasatust, põlvkondade vahetust, naiste 
suuremat kaasamist maapiirkondade 
majandusse ning edendades arukate külade 
loomist kõigis Euroopa maapiirkondades. 
Nagu on märgitud teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel 
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
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põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule 
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama 
liidu põllumajandusel paremini reageerida 
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja 
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama liidu 
jaoks toiduga kindlustatuse, see tähendab 
seda, et igal inimesel on igal ajal 
juurdepääs piisavale, ohutule ja 
täisväärtuslikule toidule ja et liidus 
suurendatakse taimse valgu tootmist. 
Lisaks sellele peaks ÜPP aitama liidu 
põllumajandusel paremini reageerida 
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, toidu raiskamise 
vähendamise ja loomade heaolu 
parandamisega. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele 
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ning tehes ka maa mõistliku hinnaga 
kättesaadavaks, julgustama noori 
põllumajandustootjaid äritegevust 
alustama ning edendama lühikesi 
tarneahelaid ja kohaliku toodangu 
ostmist. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
põllumajandustootjatele antakse rahalist 
toetust uute oskuste omandamiseks, et 
nad saaksid kohandada oma tootmist 
vastavalt tarbijate muutuvatele 
nõudmistele ja kaitsta elatise teenimise 
võimalusi maapiirkondades üle kogu 
maailma. Ilma et see piiraks ÜPP kui 
liidu sisepoliitika olemust, tuleks kaaluda 
ÜPP faktilist integreerimist 
maailmamajandusse, pidades silmas nii 
võimalusi kui ka vastutust, mida see 
tekitab liidule ja tema ülemaailmsetele 
partneritele. Arenguriikide puhul peaksid 
liit ja selle liikmesriigid järgima 
poliitikavaldkondade arengusidusust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kinnitades oma kohustust täita 
kestliku arengu tegevuskava 2030 ja 
Pariisi kokkuleppe kestliku arengu 
eesmärke, peaksid Euroopa Liit ja selle 
liikmesriigid minema üle uuele Euroopa 
toidu- ja põllumajandussüsteemile 
kooskõlas kestliku arengu tegevuskava 
2030 ja Pariisi kokkuleppe 
ümberkujundava iseloomuga, tuginedes 
rahvusvahelise arengule suunatud 
põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
hindamise institutsiooni järeldustele ning 
õigust toidule käsitleva ÜRO eriraportööri 
soovitustele. Seetõttu peaks see hõlmama 
mitmekesise ja säästva põllumajanduse ja 
vastupanuvõimeliste põllumajandustavade 
edendamist, mis aitavad kaitsta ja 
suurendada loodusvarasid, tugevdada 
ökosüsteeme ja nende võimet 
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kliimamuutustega kohaneda ja neid 
leevendada. Seega ei tohiks käesoleva 
määruse kohaselt võetud meetmed seada 
ohtu arenguriikide, eelkõige vähim 
arenenud riikide toidutootmise ja -
töötlemise suutlikkust ning pikaaegset 
toiduga kindlustatust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Liit peaks aitama tagada 
ülemaailmset toiduga kindlustatust, 
vähendades arenguriikide sõltuvust 
toiduimpordist ja tugevdades nende 
vastupanuvõimet välistele vapustustele, 
mis on seotud näiteks 
põllumajandustoodete hindade 
volatiilsuse või loodusõnnetustega. 
Seetõttu peaks uus ÜPP aitama kasutada 
ära arenguriikide 
väikepõllumajandustootjate ja väikeste 
põllumajandusettevõtjate potentsiaali, et 
suurendada ja mitmekesistada nende 
toidutootmist ja vastata seeläbi siseriiklike 
ja piirkondlike turgude nõudlusele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Et täita ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, eelkõige eesmärki nr 1 
(kaotada vaesus) ja eesmärki nr 2 
(kaotada nälg), ning tagada 
poliitikavaldkondade arengusidusus 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
208 ja vastata Euroopa arengukonsensuse 
nõuetele, peaks ÜPP toetama kestlikke 
põllumajanduslikke pereettevõtteid 
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arenguriikides, et tagada kohalik toiduga 
kindlustatus ja võidelda maapiirkondade 
elanikest tühjenemise vastu. Seepärast ei 
tohiks ELi põllumajandustooteid 
eksportida hindadega, mis ei kata 
tootmiskulusid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Eespool nimetatud nõuete ja standardite 
väljatöötamisel, rakendamisel ja 
hindamisel tuleks arvesse võtta 
poliitikavaldkondade arengusidusust. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
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tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes, 
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes, 
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 
standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest. 

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 
standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest. 
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Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
võimendamiseks peaksid liikmesriigid 
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide 
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma 
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu 
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja 
teadusteavet.

Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
võimendamiseks peaksid liikmesriigid 
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide 
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma 
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu 
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja 
teadusteavet. Nõustajad peaksid ka läbima 
koolituse, mis aitaks paremini edasi anda 
arusaamist ÜPP ülemaailmsest mõjust.

Selgitus

Iga põllumajandustootja ei osale otseselt rahvusvahelises kaubanduses ning ta ei pruugi olla 
ka teadlik seostest rahvusvahelise kaubandusega või üleilmsest mõjust keskkonnale ja 
kliimale. Põllumajandusettevõtete nõustamisteenustega antakse võimalus suurendada 
teadlikkust ja kaasata erasektor senisest enam ELi ühistesse jõupingutustesse, et lahendada 
rahvusvahelisel tasandil esinevaid probleeme.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
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otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

otsustada kehtestada keskkonnakavad, et 
soodustada keskkonnale kasulikke 
tootmismudeleid ning edendada igat liiki 
põllumajandustavasid, nagu muu hulgas 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. Lisaks 
tuleks lubada liikmesriikidel kasutada 
täiendavat osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. 
Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus peaks vastama selgele 
keskkonnaalasele või sotsiaal-
majanduslikule vajadusele või kasule või 
seda tuleks anda tootmismeetoditele, mis 
on nõuetele vastavuse süsteemis 
sätestatud standarditest rangemad. 
Liikmesriigid peaksid oma strateegiakavas 
selgelt põhjendama, miks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse andmine annaks 
majanduslike, sotsiaalsete või 
keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks 
tehtavatele jõupingutustele lisaväärtust 
ning miks sarnaseid eesmärke ei saa 
saavutada maaelu arengu meetmetega. 
Kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 
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aastani 2030 ja Pariisi kokkuleppega ei 
tohiks tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetused avaldada 
arengumaadele negatiivset mõju ega 
tekitada sise- ja rahvusvahelisel turul 
konkurentsimoonutusi. Lisaks tuleks 
lubada liikmesriikidel kasutada täiendavat 
osa rahalisest ülemmäärast, mis on ette 
nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas, vähendades seeläbi 
liidu sõltuvust imporditavast 
loomasöödast, eelkõige soja- ja 
õlipalmitoodetest, mis soodustavad 
raadamist, maa hõivamist, elurikkuse 
kadumist ja kogukondade sundrännet. 
Kui valgurikkaid kultuure imporditakse 
kolmandatest riikidest, peaks liit neid 
sertifitseerima kui säästvalt toodetud 
kultuure. Liblikõieliste taimede 
kasvatamise toetuseks tehtavad maksed 
peaksid olema kooskõlas soovitustega, 
mille Euroopa Komisjon esitas oma 
aruandes nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile taimsete valkude kasutuse 
arendamise kohta Euroopa Liidus. 
Taimsete valkude vastutustundlikku 
importi liitu tuleks edendada 
laiaulatusliku tegevuskava 
kehtestamisega liiduülese kaunviljade 
strateegia raames, mille eesmärk on 
vähendada sõltuvust kolmandatest 
riikidest imporditavast sojast ja 
loomasöödast.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Arvestades, et digitaliseerimine 
areneb põllumajandussektoris pidevalt 
edasi, peaks liikmesriikidel olema 
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võimalik töötada välja allprogrammi 
maapiirkondades digioskuste 
arendamiseks ning võtta täiendavaid 
meetmeid, et minimeerida soolist 
digilõhet, hõlbustades maapiirkondades 
naiste juurdepääsu elukestvale õppele 
ning kutse- ja ametiõppele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks tagada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetuse vastavus liidu 
rahvusvahelistele kohustustele. Kõnealused 
kohustused hõlmavad eelkõige GATTi alla 
kuuluvaid õliseemneid käsitleva Euroopa 
Majandusühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vastastikuse mõistmise 
memorandumis17 kehtestatud nõudeid, 
mida pärast ELi koosseisu muutumist 
kohaldatakse edaspidi õliseemnetega 
seotud ELi eraldi baaskülvipinna 
muudatuste suhtes. Komisjonil peaks 
olema õigus võtta vastu rakendusakte 
vastavate üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks.

(33) Tuleks tagada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetuse vastavus liidu 
rahvusvahelistele kohustustele ja tema 
välistegevust käsitlevatele üldsätetele. 
Kõnealused kohustused hõlmavad eelkõige 
GATTi alla kuuluvaid õliseemneid 
käsitleva Euroopa Majandusühenduse ja 
Ameerika Ühendriikide vastastikuse 
mõistmise memorandumis17 kehtestatud 
nõudeid, mida pärast ELi koosseisu 
muutumist kohaldatakse edaspidi 
õliseemnetega seotud ELi eraldi 
baaskülvipinna muudatuste suhtes. 
Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu 
rakendusakte vastavate üksikasjalike 
eeskirjade kehtestamiseks.

_________________ _________________
17 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

17 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Selleks et tagada, et sekkumised on 
kooskõlas liidu võetud kohustustega 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
suhtes, tuleks ette näha pidev ja ulatuslik 
järelevalve. ÜPP välismõjude hindamine 
peaks toimuma süstemaatiliselt, st kestliku 
arengu eesmärkide näitajate abil. Sellest 
lähtuvalt tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte eeskirjadega, milles määratakse 
kindlaks järelevalve teostamise 
asjakohased meetmed. Sellega seoses 
peaks komisjon laiendama ELi 
turuvaatlusrühmade volitusi, et jälgida 
ÜPP ülemaailmset mõõdet, eriti vähim 
arenenud riikidesse toimuvat importi ja 
neist toimuvat eksporti. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata toodetele, mida 
partnerriigid peavad tundlikeks, ja 
nendest sektoritest pärit toodetele, milles 
eraldatakse ÜPP tootmiskohustusega 
seotud toetusi ja milles kasutatakse ÜPP 
kriisiohjamismeetmeid. Kui varajase 
hoiatamise süsteem annab märku 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohustuse rikkumistest, peaks komisjon 
algatama arengumaade partneritega 
dialooge, et pakkuda probleemsete 
küsimuste lahendamiseks asjakohaseid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (34 a) Tagamaks puuvillasektori 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuste vastavus liidu 
rahvusvaheliste kohustustega 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
vallas, peaksid selliseid toetusi kasutavad 
liikmesriigid jälgima nende mõju 
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tootmisele ja kaubandusele ning 
teavitama sellest komisjoni, et komisjonil 
oleks lihtsam jälgida puuvillasektori 
tootmiskohustusega seotud toetuste mõju 
puuvillatootmisele arenevates 
partnerriikides ja eelkõige toiduga 
kindlustatusele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Luua tuleks kaunviljasektori 
toetuskava, millel oleks kolm eesmärki. 
Esiteks, vähendada sõltuvust 
kontsentreeritud söödasegudest, mis 
sisaldavad soja, eelkõige sellisest 
piirkonnast pärinevat soja, mida on hiljuti 
raadatud või mille maakasutuseesmärki 
on muudetud, vastavalt kestliku arengu 
eesmärgile nr 15, liidu lubadusele 
hoiduda täielikult raadamisest ja 
eraettevõtjate pühendumisele hoiduda 
täielikult raadamisest. Teiseks, sulgeda 
toitainete ringluse ahelad ja piirata need 
kohalikele ja piirkondlikele vesikondadele 
kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga. 
Kolmandaks, tugevdada kohalikke ja 
piirkondlikke toidu- ja loomasöödaturge 
ning kohalike tingimustega kohandatud 
madala sisendiga seemnesortide turge. 
Nende maksetega ei peaks toetama 
monokultuurilist või pidevat 
kaunviljakultuuride kasvatamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
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põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu. Võttes 
arvesse liidu aruandeid, strateegiaid ja 
mehhanisme, nagu liidu 
välisinvesteeringute kava ning Aafrika-
Euroopa kestliku investeerimise ja 
töökohtade loomise allianss ning ka 
Aafrika maapiirkondade rakkerühma 
peagi valmiv aruanne, tuleks 
põllumajandustootjaid ka innustada 
arengumaadesse vastutustundlikult 
investeerima. 

Selgitus

EL ja selle liikmesriigid saavad suuniseid ja võimalikke riske katta aitavaid garantiisid andes 
pakkuda põllumajandustootjatele tõhusalt stiimuleid vastutustundlikuks investeerimiseks 
arengumaadesse. Põllumajandustootjatele tuleks anda võimalus tasakaalustada selliste 
investeeringutega ÜPP toetuse võimalikke negatiivseid aspekte.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
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innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. Iga 
liikmesriik või piirkond saab vastavalt 
vajadusele rahastada mitut teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooniga seotud 
meedet, kasutades käesolevas määruses 
välja töötatud sekkumisliike.

innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. 
Tuleks näha ette teabevahetus 
arengukoostöö valdkonna ekspertidega, et 
hõlbustada teadmiste ja parimate tavade 
ülekannet arengumaadele. Iga liikmesriik 
või piirkond saab vastavalt vajadusele 
rahastada mitut teadmiste vahetamise ja 
innovatsiooniga seotud meedet, kasutades 
käesolevas määruses välja töötatud 
sekkumisliike.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Teatavate prioriteetide asjakohase 
rahastamise tagamiseks tuleks kõnealuste 
prioriteetide puhul EAFRDst saadava 
toetuse jaoks sätestada miinimumeraldisi 
käsitlevad eeskirjad. Põllumajandustootjate 
vahel võrdsete tingimuste tagamiseks 
tuleks kehtestada ka maksimumeraldis 
tootmiskohustusega seotud toetuseks 
otsetoetuste raames. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, eesmärgiga 
parandada valgurikaste taimede tootmise 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja/või 
kvaliteeti.

(51) Teatavate prioriteetide asjakohase 
rahastamise tagamiseks tuleks kõnealuste 
prioriteetide puhul EAFRDst saadava 
toetuse jaoks sätestada miinimumeraldisi 
käsitlevad eeskirjad. Põllumajandustootjate 
vahel võrdsete tingimuste tagamiseks nii 
liidus kui ka väljaspool seda tuleks 
kehtestada ka maksimumeraldis 
tootmiskohustusega seotud toetuseks 
otsetoetuste raames. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, eesmärgiga 
parandada valgurikaste taimede tootmise 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja/või 
kvaliteeti, et vähendada importi 
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kolmandatest riikidest.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse, veega ja poliitikavaldkondade 
arengusidususega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.

Muudatusettepanek 31

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) 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. Seejuures peaksid 
liikmesriigid ka kirjeldama, kuidas nad 
lahendavad selliseid probleeme nagu 
väljaränne maapiirkondadest, 
asustustiheduse suurenemine, 
kõrbestumine, veekvaliteet või elurikkuse 
vähenemine, millel on ka üleilmne mõju.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite suurema 
sidususe, sest see peaks hõlmama nii 
otsetoetustena makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 
kavad peaksid tagama ja näitama 
liikmesriikide tehtud valikute vastavust ja 
asjakohasust seoses liidu prioriteetide ja 
eesmärkidega. Seepärast on asjakohane, et 
need kavad hõlmavad tulemustele 
orienteeritud sekkumisstrateegiat, mis on 
struktureeritud lähtuvalt ÜPP 
erieesmärkidest, sh nende eesmärkidega 
seotud mõõdetavad ülesanded. Kõnealuste 
kavade aastapõhise seire võimaldamiseks 
on vajalik, et kõnealused eesmärgid 
tuginevad tulemusnäitajatele.

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite ja selle 
välismõõtme suurema sidususe, sest see 
peaks hõlmama nii otsetoetustena 
makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 
kavad peaksid tagama ja näitama 
liikmesriikide tehtud valikute vastavust ja 
asjakohasust seoses liidu prioriteetide ja 
eesmärkidega. Seepärast on asjakohane, et 
need kavad hõlmavad tulemustele 
orienteeritud sekkumisstrateegiat, mis on 
struktureeritud lähtuvalt ÜPP 
erieesmärkidest, sh nende eesmärkidega 
seotud mõõdetavad ülesanded. Kõnealuste 
kavade aastapõhise seire võimaldamiseks 
on vajalik, et kõnealused eesmärgid 
tuginevad tulemusnäitajatele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Strateegias tuleks rõhutada 
täiendavust nii ÜPP abivahendite kui ka 
liidu muude poliitikate vahel. Iga ÜPP 
strateegiakava peaks vajaduse korral 
tuginema keskkonna- ja kliimaalastele 
õigusaktidele ning kõnealustest 
õigusaktidest tulenevaid riiklikke kavasid 
peaks kirjeldama praeguse olukorra 
analüüsi (edaspidi „SWOT-analüüs“) 
osana. Asjakohane on loetleda õigusaktid, 
millele tuleks konkreetselt osutada ÜPP 
strateegiakavas.

(59) Strateegias tuleks rõhutada 
täiendavust nii ÜPP abivahendite kui ka 
liidu muude poliitikate vahel. Iga ÜPP 
strateegiakava peaks vajaduse korral 
tuginema keskkonna- ja kliimaalastele 
õigusaktidele, liidu kohustustele 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
vallas ning kõnealustest õigusaktidest 
tulenevaid riiklikke kavasid peaks 
kirjeldama praeguse olukorra analüüsi 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) osana. 
Asjakohane on loetleda õigusaktid, millele 
tuleks konkreetselt osutada ÜPP 
strateegiakavas.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Vastavalt jagatud juhtimise 
põhimõttele aitavad liikmesriikide 
esindajate moodustatud komisjonid 
Euroopa Komisjoni ÜPP rakendamisel. 
Süsteemi lihtsustamiseks ja liikmesriikide 
seisukoha ühtlustamiseks luuakse 
käesoleva määruse rakendamiseks ainult 
üks seirekomisjon, liites omavahel maaelu 
arengu komisjoni ja otsetoetuste komisjoni, 
mis loodi programmiperioodi 2014–2020 
raames. Liikmesriikide abistamise eest 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel 
jagavad vastutust korraldusasutus ja 
asjaomane seirekomisjon. Euroopa 
Komisjoni peaks aitama ka ühise 
põllumajanduspoliitika komisjon vastavalt 
käesolevas määruses sätestatule.

(70) Vastavalt jagatud juhtimise 
põhimõttele aitavad liikmesriikide 
esindajate moodustatud komisjonid 
Euroopa Komisjoni ÜPP rakendamisel. 
Süsteemi lihtsustamiseks ja liikmesriikide 
seisukoha ühtlustamiseks luuakse 
käesoleva määruse rakendamiseks ainult 
üks seirekomisjon, liites omavahel maaelu 
arengu komisjoni ja otsetoetuste komisjoni, 
mis loodi programmiperioodi 2014–2020 
raames. Liikmesriikide abistamise eest 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel 
jagavad vastutust korraldusasutus ja 
asjaomane seirekomisjon. Euroopa 
Komisjoni peaks aitama ka ühise 
põllumajanduspoliitika komisjon ning 
Euroopa Komisjon peaks andma aru 
Euroopa Parlamendi arengukomisjonile 
vastavalt käesolevas määruses sätestatule.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Olukorras, kus liikmesriikidel on 
palju rohkem paindlikkust ja subsidiaarsust 
sekkumiste väljatöötamisel, on võrgustikud 
peamine vahend poliitika juhtimiseks ning 
piisava tähelepanu ja suutlikkuse 
tagamiseks liikmesriikides. Ühtne 
võrgustik peaks tagama parema 
koordineerituse võrgustikutöö vahel liidu, 
riigi ja piirkondlikul tasandil. Euroopa ja 
liikmesriikide ÜPP võrgustik vahetab 
praeguse Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku, põllumajanduse tootlikkuse ja 

(72) Olukorras, kus liikmesriikidel on 
palju rohkem paindlikkust ja subsidiaarsust 
sekkumiste väljatöötamisel, on võrgustikud 
peamine vahend poliitika juhtimiseks ning 
piisava tähelepanu ja suutlikkuse 
tagamiseks liikmesriikides. Ühtne 
võrgustik peaks tagama parema 
koordineerituse võrgustikutöö vahel liidu, 
riigi ja piirkondlikul tasandil. Euroopa ja 
liikmesriikide ÜPP võrgustik vahetab 
praeguse Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku, põllumajanduse tootlikkuse ja 
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säästvusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlused ja riiklikud 
maaeluvõrgustikud välja platvormina, kus 
jagatakse rohkem teadmisi, et saavutada 
poliitikatulemused ja lisaväärtus Euroopa 
tasandil, eelkõige seoses programmi 
„Euroopa Horisont“ poliitikaga. Teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooni edendamise 
eesmärgil luuakse põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegelev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, mille kaudu 
rakendatakse interaktiivset 
innovatsioonimudelit kooskõlas käesolevas 
määruses sätestatud metoodikaga.

säästvusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlused ja riiklikud 
maaeluvõrgustikud välja platvormina, kus 
jagatakse rohkem teadmisi, et saavutada 
poliitikatulemused ja lisaväärtus Euroopa 
tasandil, eelkõige seoses programmi 
„Euroopa Horisont“ poliitikaga. Teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooni edendamise 
eesmärgil luuakse põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegelev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, mille kaudu 
rakendatakse interaktiivset 
innovatsioonimudelit kooskõlas käesolevas 
määruses sätestatud metoodikaga. Tuleks 
näha ette teabevahetus arengukoostöö 
valdkonna ekspertidega, et suurendada 
teadlikkust ning hõlbustada teadmiste ja 
parimate tavade ülekannet.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla. ÜPP 
eesmärkide saavutamise hindamisel tuleks 
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lähtuda ka näitajatest, mis on seotud ÜPP 
mõjuga liidu arengueesmärkidele ja 
arengumaadele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Tulemus-, seire- ja 
hindamisraamistiku osana peaksid 
liikmesriigid igal aastal tehtud edusamme 
kontrollima ja nendest komisjonile aru 
andma. Komisjon peaks esitama aruande 
kogu programmitöö perioodil 
erieesmärkide saavutamisel tehtu kohta 
liikmesriikide edastatud teavet ja 
põhinäitajaid kasutades.

(75) Tulemus-, seire- ja 
hindamisraamistiku osana peaksid 
liikmesriigid igal aastal tehtud edusamme 
kontrollima ja nendest komisjonile aru 
andma. Komisjon peaks esitama aruande 
kogu programmitöö perioodil 
erieesmärkide saavutamisel tehtu kohta 
liikmesriikide edastatud teavet ja 
põhinäitajaid kasutades. Komisjon peaks 
liikmesriikide andmete põhjal avaldama 
igal aastal liidu põllumajandusliku 
toidutööstuse tootmise ja tarbimise 
ökoloogilise jalajälje.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) ÜPP järelevalvesüsteemi tuleks 
täiendada liidusisese sõltumatu 
süsteemiga, mille kaudu ÜPPst mõjutatud 
isikud või kogukonnad saaksid esitada 
kaebusi. Tuleks tunnustada Euroopa 
Parlamendi arengukomisjoni ja selle 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alalise raportööri olulist rolli.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 i a) „poliitikavaldkondade 
arengusidusus“ – liidu kohustus võtta 
rakendatava poliitika puhul arvesse 
arengukoostöö eesmärke ning 
sisepoliitika eesmärkide poole 
püüdlemisel kohustus vältida negatiivseid 
poliitikameetmeid, mis avaldavad liidu 
arengueesmärkidele kahjulikku mõju;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 j a) „toiduga kindlustatus“ – inimeste 
õigus tervislikule ja kultuuriliselt sobivale 
toidule, mis on toodetud ökoloogiliste ja 
säästvate meetoditega, ja inimeste õigus 
määrata oma toidu- ja 
põllumajandussüsteeme ise kindlaks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduga kindlustatuse;

a) tõhustada kestvat, kaasavat, 
vastupidavat, kestlikku ja mitmekesist 
põllumajandustootmist, mis tagab 
kestliku, detsentraliseeritud ja pikaajalise 
toiduga kindlustatuse, vältides ületootmist 
ja tagades poliitikavaldkondade 
arengusidususe;
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

b) edendada keskkonnahoidu, 
elurikkust ja kliimameetmeid ning 
saavutada kõik liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärgid, mis on seotud 
põllumajandusega;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

c) saavutada maapiirkondade 
majanduse ja kogukondade 
tasakaalustatud territoriaalne areng, 
parandades maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
ergutades nende kasutuselevõttu.

Neid eesmärke tuleb viia ellu viisil, mis 
tagab kestliku arengu tegevuskava 2030 
sektoriüleste eesmärkide saavutamise ja 
Pariisi kokkuleppe kohustuste täitmise. 
Seal, kus see aitab nende eesmärkide 
saavutamisele kaasa, on määruse eesmärk 
soodustada põllumajanduses ning 
maapiirkondades teadmiste, meetodite ja 
vahendite edendamist ja jagamist ning 
ergutada nende kasutuselevõttu, tagades 
ülemineku Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 11 osutatud säästvale 
arengule.



RR\1184165ET.docx 565/767 PE627.760v03-00

ET

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
pikaajaline toiduga kindlustatus, vältides 
kahjulikke dumpingutavasid;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

b) suurendada turule orienteeritust, 
edendades lühikesi tarneahelaid ja 
lisandväärtusega tooteid, nagu need, mis 
on saadud mahepõllumajandusest, ja 
suurendada konkurentsivõimet, pöörates 
erilist tähelepanu vastastikusele õppele, 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse;

d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
vähendades oluliselt põllumajanduses 
tekkivat kasvuhoonegaaside heidet 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja liidu 
kliimaeesmärkidega;
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

h) edendada tööhõivet, kaasavat ja 
kestlikku arengut, tegevusalade ja 
sissetulekute mitmekesistamist, soolist 
võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasatust, 
vaesuse vähendamist, maapiirkondade 
arengut, sealhulgas säästvat 
metsamajandust, ning parandada põhilisi 
avalikke teenuseid ja edendada sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui 
ka loomade heaolu.

i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev, kvaliteetne ja säästev toit, toidu 
raiskamine kui ka keskkonnahoidlikkus ja 
loomade heaolu suurendamine ning 
sealjuures kestliku arengu tegevuskava 
2030 rakendamisele kaasa aitamine.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) Poliitikavaldkondade 
arengusidusus: võtta süstemaatiliselt 
arvesse arengukoostöö eesmärke ja 
vältida liidu poliitika negatiivset välismõju 
arenguriikidele ja nende elanikele.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Liidu ja liikmesriikide eesmärgid

1. Kooskõlas käesoleva määruse 
artiklites 5 ja 6 sätestatud eesmärkidega 
viivad ÜPP kombineeritud 
strateegiakavad
a) põllumajandusettevõtjate, 
põllumajandustöötajate ja 
põllumajandusega seonduvate tööde 
netokasvuni maapiirkondades;
b) põllumajandussektoriga seotud 
kasvuhoonegaaside heite suure languseni 
aastaks 2027;
c) elurikkuse kao peatamise ja 
ümberpööramiseni;
d) antimikroobikumiresistentsuse 
levimise peatamise ja ümberpööramiseni;
e) tolmeldajate, lindude ja putukate 
kao peatamise ja ümberpööramiseni;
f) nii põllukultuuride kui ka loomade 
geneetilise mitmekesisuse tõstmiseni;
g) elusloomade ekspordi 
vähendamiseni;
h) põllumajandussektori tekitatud 
õhu- ja veesaaste vähendamiseni;
i) püsirohumaaga kaetud pinna 
hoidmise ja suurendamiseni;
j) kooskõlas direktiiviga 
2009/128/EÜ pestitsiidide kasutamise 
vähendamiseni.
2. Liikmesriigid näitavad oma 
strateegiakavade eelnõus, kuidas nad 
kavatsevad nendesse eesmärkidesse 
panustada ja esitavad konkreetsed 
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riiklikud eesmärgid.
3. Kooskõlas V jaotise III peatükis 
sätestatud menetlusega tagab komisjon, et 
riiklike eesmärkide kombinatsioon 
võimaldab täita lõikes 1 sätestatud liidu 
eesmärgi, et liikmesriikide poolt 
planeeritud sekkumised on nende riiklike 
eesmärkide saavutamiseks piisavad. 
Komisjon tagab võrdsete võimaluste 
tagamiseks, et liikmesriigid on võtnud 
vastu sarnased riiklikud eesmärgid.

Selgitus

Kogu liitu hõlmavate miinimumeesmärkide kindlaksmääramine on vajalik, et tagada 
käesoleva määruse üldeesmärkide täitmine.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Poliitikavaldkondade arengusidusus

1. Liikmesriigid tagavad, et 
sekkumised on kooskõlas liidu 
kohustusega järgida poliitikavaldkondade 
arengusidusust, õigust arengule ja õigust 
toidule. 
2. Liikmesriikide sekkumised peavad 
aitama saavutada eesmärke, mis on 
sätestatud kestliku arengu tegevuskavas 
2030, eelkõige kestliku arengu eesmärke 
2, 10, 12 ja 13. Seetõttu peab ÜPP
i) panustama mitmekesise ja kestliku 
põllumajanduse ja vastupanuvõimeliste 
agroökoloogiliste tavade arendamisse nii 
liidus kui ka partnerriikides;
ii) aitama säilitada seemnete, 
kasvatatavate taimede, koduloomade ning 
nendega suguluses olevate looduslike 
liikide geneetilist mitmekesisust nii liidus 



RR\1184165ET.docx 569/767 PE627.760v03-00

ET

kui ka partnerriikides;
iii) panustama 
väikepõllumajandustootjate, väikeste 
põllumajandusettevõtete, eelkõige 
naispõllumajandusettevõtjate, 
põllumajanduslikus tootmises aktiivselt 
osalevate põliselanike ja karjakasvatajate 
potentsiaali elluviimisesse nii liidus kui ka 
partnerriikides;
iv) soodustama kohalike 
toidusüsteemide ning riiklike ja 
piirkondlike turgude arengut nii liidus kui 
ka partnerriikides, et vähendada sõltuvust 
toiduimpordist ja lühendada toiduahelaid;
v) kaotama kaubandustavad, mis 
kahjustavad ülemaailmset kaubavahetust 
põllumajandusturgudel;
vi) lõimima täielikult kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmed;
vii) austama Pariisi kliimakokkulepet; 
põllumajandusvaldkonna kaubandusega 
seotud eeskirjad ei tohi takistada 
ressursside kestlikku kasutust ega 
mitmepoolseid kliimaeesmärke.
3. Liikmesriigid ja komisjon jälgivad 
ÜPP rakendamist ja tagavad, et ÜPP 
strateegiakavad väldiksid negatiivseid 
mõjusid arenguriikides kohalikele 
põllumajandustoodete turgudele ja 
kohalikele tootjatele. Järelevalvet 
käsitlevad sätted on esitatud artiklis 119 a.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 9 b
Vastavus Pariisi kokkuleppele

1. ÜPP strateegiakavade eesmärkide 
poole tuleb püüelda kooskõlas Pariisi 
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kokkuleppega ning püüda saavutada 
kokkuleppes sätestatud ülemaailmsed 
eesmärgid ja järgida kohustusi, mis on 
esitatud liidu ja liikmesriikide riiklikult 
kindlaksmääratud panuste raames.
2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
nende strateegiakavad oleksid kooskõlas 
juba seatud pikaajaliste riiklike 
eesmärkidega, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud õigusaktides või tulenevad neist, 
ja lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
3. Komisjon peab enne 
strateegiakavade heakskiitmist veenduma, 
et need järgivad käesolevas artiklis 
sätestatud eesmärke.

Selgitus

Liikmesriigid peavad välja arendama instrumendid, mis seovad ELi vahendid nõuetega, mis 
ei käsitle üksnes keskkonnaalaseid probleeme. Tootmismustritega (mis võivad omakorda 
mõjutada tarbimismustreid) tegelemine on vajalik tagamaks, et liit tervikuna ei 
institutsionaliseeri ületootmist (nagu toimub praegu).

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse. Arengukoostöö valdkonna 
ekspertidel võimaldatakse vahetada 
pidevalt teavet AKISega, et hõlbustada 
teadmiste ja parimate tavade ülekannet 
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arengumaadele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 f a) säästvad põllumajandustavad, mis 
aitavad säilitada ökosüsteeme, tugevdavad 
võimet kohaneda kliimamuutustega ning 
parandavad järk-järgult maa ja mulla 
kvaliteeti kooskõlas kestliku arengu 
eesmärgiga 2.

Selgitus

Põllumajandustootjate ja ÜPP vahenditest toetusesaajate koolitamine kestliku arengu 
eesmärgi 2 rakendamise osas on osa liidu kohustusest tegeleda kliimaküsimustega ja kestliku 
arengu tegevuskavaga 2030.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nõustajad saavad koolitust, et 
mõista paremini ÜPP ülemaailmset mõju.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus;

a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus WTO kaubandust 
moonutavate toetuste ärakaotamist 
käsitlevate nõuete ulatuses;



PE627.760v03-00 572/767 RR\1184165ET.docx

ET

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad 
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid suurendavad järk-
järgult toetust kliima- ja 
keskkonnakavadele („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ÜPP strateegiakava koostamisel 
peavad liikmesriigid eelistama selliseid 
põllumajandussüsteeme, mis aitavad 
mitmel viisil kaasa artikli 6 lõikes 
1osutatud eesmärkide saavutamisele, 
näiteks püsirohumaade ja püsivate 
maastikuelementide tõhusamat 
majandamist ning mahepõllumajandust.

Selgitus

Ökokavades toetatavate meetmete ulatus tuleb täpsemalt piiritleda. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik ise valida oma territooriumil sobivaid tavasid ning eelistada paljudest 
põllumajandustavadest koosnevaid põllumajandussüsteeme, et ökokavad saavutaksid 
maksimaalse mõju kliima ja keskkonna säästmisele. Lisaks võib olemasolevate 
sertifitseerimissüsteemide tunnustamine aidata liikmesriikidel ökokavade haldamist 
lihtsustada.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik pakub oma 
strateegiakavas välja vabatahtliku 
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tootmiskohustusega seotud toetuse, nagu 
on sätestatud artiklis 106, siis tagab 
komisjon järgmise:
a) toetus on kooskõlas kahju 
mittetekitamise põhimõttega;
b) olemas on selge keskkonnaalane 
või ühiskondlik vajadus või kasu, mis on 
põhjendatud empiiriliste, kvantitatiivsete 
ja sõltumatult kontrollitavate tõenditega;
c) toetust kasutatakse liidu toiduga 
kindlustamise vajaduste rahuldamiseks 
ning see ei moonuta sise- ega 
rahvusvahelisi turge;
d) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse eraldamine ei vii 
selliste kaubandustulemusteni, mis 
mõjutavad negatiivselt põllumajandus- ja 
toidusektori investeeringuid ning tootmise 
ja töötlemise arengut arenevates 
partnerriikides;
e) vabatahtlikke tootmiskohustusega 
seotud toetusi ei anta turgudele, kus on 
ületootmise või ülepakkumise tõttu 
kriisiolukord;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vajaduse korral on komisjonil 
õigus võtta vastavalt artiklile 138 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust meetmetega, mille 
liikmesriigid peavad võtma, kui eraldavad 
tootmiskohustusega seotud toetusi, et 
kõrvaldada negatiivsed mõjud 
partnerriikidele.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele (sh 
mahepõllumajandusele), mis ületavad 
nõuetele vastavuse süsteemis kehtivaid 
standardeid, seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, söödaks mõeldud kaunviljad, 
lina, kanep, riis, pähklid, seemned, lamba- 
ja kitseliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 a
Kaunviljasektor

Kaunviljasektori eesmärgid
Liikmesriigid püüavad saavutada 
kaunviljasektoris järgmisi eesmärke:
a) toetuskava suurendab liidus 
kestlikku kaunviljade tootmist ja 
tarbimist, et suurendada omavarustatust 
vastavalt I lisas esitatud eesmärkidele;
b) liidu finantstoetust saavad 
kaunviljakultuurid peavad olema 
vähemalt kolmeaastase külvikordade 
süsteemi osa või osa liikide segust, mis 
kasvab põllumaal asuval ajutisel 
rohumaal. See külvikordade süsteem on 
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kooskõlas artiklis 28 nimetatud kliima ja 
keskkonna toetuskavadega (nn 
ökokavadega), mille kohaselt saab toetust 
eraldada nelja-aastastele ja pikematele 
külvikordade süsteemidele. Selle kava 
raames võib eraldada toetusi ka 
alaviljelusele ja segaviljelusele, mis 
muudest meetmetest toetust ei saa;
c) suure liigilise mitmekesisusega 
karjamaad või suure liigilise 
mitmekesisusega sööda jaoks kasutatava 
liblikõielisi liike sisaldaval püsival 
karjamaal asuva niidu niitmist võib 
samuti toetada tingimusel, et ei toimu 
ümberkündmist või ümberkülvamist;
d) käesolevas artiklis viidatud 
meetmed peavad olema kooskõlas liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste kohustuste ja 
õigusaktidega ega tohi põhjustada otsest 
või kaudset maakasutuse muutust, 
avaldades tõeliselt positiivset mõju 
ülemaailmsele kasvuhoonegaaside heitele 
globaalse biosfääri haldusmudeli 
[GLOBIOM] järgi;
e) nende maksetega ei toetata 
monokultuurilist või pidevat 
kaunviljakultuuride kasvatamist;
f) vähendada sõltuvust 
kontsentreeritud söödasegudest, mis 
sisaldavad soja, eelkõige sellisest 
piirkonnast imporditud soja, mida on 
hiljuti raadatud või mille 
maakasutuseesmärki on muudetud, 
vastavalt kestliku arengu eesmärgile 15, 
ELi lubadusele hoiduda täielikult 
raadamisest ja eraettevõtjate 
pühendumisele hoiduda täielikult 
raadamisest;
g) sulgeda toitainete ringlus ja piirata 
see kohalikele vesikondadele kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiiviga;
h) tugevdada kohalikke ja 
piirkondlikke toidu- ja loomasöödaturge 
ja kohalike tingimustega kohandatud 
madala sisendiga seemnesortide turge.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) investeeringud bioenergia tootmisse, 
mis ei vasta taastuvenergia direktiivis 
sätestatud säästlikkuse kriteeriumitele, 
sealhulgas teatavate kaupade piirangud.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb, võttes arvesse 
võimalikku negatiivset mõju 
põllumajandus- ja toidusektori 
investeeringutele ning tootmise ja 
töötlemise arengule arenevates 
partnerriikide.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 5% VII 
lisaga ette nähtud summadest.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat, täpset ja ühtset 
metoodikat.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1 a. Tehakse sõltumatud 
teadusuuringud, et määrata kindlaks 
liikmesriikide eri meetmete panus 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse 
või kasvuhoonegaaside sidumisse.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1 b. Nende uuringute põhjal teeb 
komisjon ettepaneku jälgimise metoodika 
kohta, veendudes järgmises:
a) kliimakulutusteks loetakse vaid 
sellisele tegevusele tehtud kulutusi, mis 
aitab olulisel määral kaasa heite 
vähendamisele või sidumisele;
b) iga kliimakulutusena käsitletava 
kulutuse protsent on proportsionaalne 
tegevuse tegeliku positiivse mõjuga, mida 
see avaldab kasvuhoonegaaside heitele 
või selle sidumisele;
c) kasvuhoonegaaside heitele ja selle 
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sidumisele negatiivset mõju avaldavale 
tegevusele eraldatud kulutused 
lahutatakse kliima kogukulutustest, 
kasutades sarnast metoodikat.

Selgitus

Euroopa Kontrollikoda nimetas oma raportis, mis käsitles komisjoni ÜPP ettepanekuid, ÜPP 
hinnangulist panust kliimamuutuste eesmärkidesse ebarealistlikuks. See panus tuleb välja 
arvutada iga sekkumise puhul eraldi, lähtudes tegevuse tegelikust mõjust, mida mõõdetakse 
vastastikku hinnatud teadusuuringute abil.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ÜPP strateegiakava koostamise 
eest vastutav liikmesriigi organ tagab, et 
arengukoostöö pädevad asutused 
kaasataks tõhusalt ÜPP strateegiakava 
koostamisse ja rakendamisse 
järelevalvesse, et ühtlustada seda 
liikmesriikide ja liidu arengukoostöö 
poliitikaga.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; b) majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalpartnerid;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

c) asjaomased kodanikuühiskonna 
huve esindavad organid, näiteks 
valitsusvälised organisatsioonid, ning 
vajaduse korral sotsiaalse kaasatuse, 
põhiõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse. Kolmandatest riikidest 
pärit partnerid palutakse osalema ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamises.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
keskkonna- ja kliima erieesmärkide puhul 
võetakse hindamisel arvesse XI lisas 
osutatud õigusaktidest tulenevaid riiklikke 
keskkonna- ja kliimakavasid.

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
keskkonna- ja kliima erieesmärkide puhul 
võetakse hindamisel arvesse XI lisas 
osutatud õigusaktidest tulenevaid riiklikke 
keskkonna- ja kliimakavasid, Pariisi 
kokkuleppe eesmärke ja eesmärki 
vähendada 2027. aastaks oluliselt 
põllumajandusega seotud ELi 
kasvuhoonegaaside heidet.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist;

b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud õigusaktides või tulenevad neist, 
Pariisi kokkuleppe eesmärke ja eesmärki 
vähendada 2027. aastaks oluliselt 
põllumajandusega seotud ELi 
kasvuhoonegaaside heidet;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kirjeldus selle kohta, kuidas artiklis 
13 osutatud nõustamisteenused, 
teadusuuringud ja ÜPP võrgustikud teevad 
koostööd AKISi raames ning kuidas 
pakutakse nõustamist ja innovatsiooni 
toetavaid teenuseid;

ii) kirjeldus selle kohta, kuidas artiklis 
13 osutatud nõustamisteenused, 
teadusuuringud ja ÜPP võrgustikud teevad 
koostööd AKISi raames ning kuidas 
pakutakse nõustamist ja innovatsiooni 
toetavaid teenuseid ning kuidas 
arengukoostöö valdkonna ekspertidel 
võimaldatakse vahetada AKISega pidevalt 
teavet;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtetega, sealhulgas 
ELi toimimise lepingu artikliga 208, 
käesoleva määruse ja selle alusel vastu 
võetud sätete ning horisontaalmäärusega, 
samuti hindab ta kavade tegelikku panust 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
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ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

erieesmärkide saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja konkurentsi 
moonutamisele, kooskõla juba seatud 
pikaajaliste riiklike eesmärkidega, mis on 
sätestatud käesoleva määruse XI lisas 
osutatud õigusaktides või tulenevad neist, 
mõju toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele ning seda, 
kuidas pädevate asutuste ja muude 
sidusrühmade panust võetakse artikli 94 
kohaselt arvesse. Hindamisel käsitletakse 
eelkõige ÜPP strateegiakava strateegia 
nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 on sätestatud ELi kohustus, et liit võtab 
arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis 
tõenäoliselt mõjutab arengumaid.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud. Artiklit 94 lõiget 
2 ja artikli 94 lõiget 2 a võetakse 
nõuetekohaselt arvesse.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ametiasutuste ja toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamine, kui see 
on asjakohane.

f) ametiasutuste ja toetusesaajate, 
artiklis 94 osutatud kodanikuühiskonna 
ja organite haldussuutlikkuse 
suurendamine, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud. Nähakse ette teabevahetus 
arengukoostöö valdkonna ekspertidega, et 
suurendada teadlikkust ning hõlbustada 
teadmiste ja parimate tavade ülekannet.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 b a) kavas kirjeldatud meetmete 
sidusus liidu arengupoliitika 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Komisjon avaldab 
liikmesriikide andmete põhjal igal aastal 
ELi põllumajandusliku toidutööstuse 
tootmise ja tarbimise ökoloogilise 
jalajälje.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 119 a
Poliitikavaldkondade arengusidususe 

järelevalve ja sõltumatu kaebuste 
esitamise süsteem

1. Artikli 6 lõikes 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamist analüüsitakse, 
jälgitakse ja hinnatakse kestliku arengu 
eesmärkide näitajate alusel, mis on seotud 
ÜPP, ÜPP strateegiakavade ning liidu 
arengueesmärke ja arenguriike toetavate 
sekkumiste mõjuga.
2. Liit ja liikmesriigid laiendavad ELi 
turu vaatlusrühmade volitusi ja töötavad 
välja metoodilise raamistiku, mille abil 
jälgida ÜPP mõju arenguriikidele, 
eelkõige valdkondades, mis on 
partnerriigi poolt tunnistatud tundlikuks, 
ja/või hõlmavad sellistest sektoritest pärit 
tooted, kus antakse tootmiskohustusega 
seotud toetusi ja rakendatakse 
kriisiohjemeetmeid.
3. Hindamisel võetakse arvesse ka 
tõendeid, mida esitavad ELi 
kaubanduspartneritest arenguriikide 
valitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning muud 
sidusrühmad.
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4. Komisjon esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile iga aastal 
aruande, milles rõhutatakse hindamise 
tulemusi, saadud tõendeid ja liidu 
poliitilist reageeringut.
5. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega, milles määratakse 
kindlaks asjakohased meetmed, et 
analüüsida, jälgida ja hinnata ÜPP, ÜPP 
strateegiakavade ning toetatavate 
sekkumiste mõju liidu 
arengueesmärkidele ja arengumaadele, 
võttes arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi 
algatusi, eelkõige õigusega toidule 
tegeleva ÜRO eriraportööri, ÜRO Toidu- 
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
ning toiduga kindlustatuse komitee 
algatusi.
6. ÜPP järelevalvesüsteemi 
täiendatakse liidusisese sõltumatu 
süsteemiga, mille kaudu ÜPPst mõjutatud 
isikud või kogukonnad saaksid esitada 
kaebusi. Kaebusi võtab vastu Euroopa 
Parlamendi arengusidususe alaline 
raportöör ning Euroopa Komisjoni 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi ametnik, kes vastutab 
kuulamiste eest. Tõendeid võivad esitada 
nii kaebuse esitajad kui ka kolmandad 
isikud.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 119 b
Sotsiaalne kaitse

 Juhul kui ÜPP mõjutab negatiivselt 
pikaajalist toiduga kindlustatust ja 
põhjustab väikepõllumajandustootjatele 
tõsiseid raskusi, luuakse mõjutatud 
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rühmadele või riikidele sotsiaalsed 
kaitsemeetmed.

Selgitus

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal, võttes arvesse selle sise- ja 
välismõjusid. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 on sätestatud ELi kohustus, et liit võtab 
arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis 
tõenäoliselt mõjutab arengumaid.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2
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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, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 119a 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.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 141 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a ja 141 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 

6. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
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141 jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

104, 119a ja 141 jõustub ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
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21.11.2018

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

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 
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Arvamuse koostaja: Nedzhmi Ali

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Mitmeaastases finantsraamistikus 
2021–2027 peaks märkimisväärne osa 
ELi eelarvest olema jätkuvalt suunatud 
põllumajandusele, mis on ühine 
strateegilise tähtsusega poliitika. Seega 
peaks ÜPP rahastamispakett olema 2018. 
aasta hindades 383,255 miljardit eurot 
(jooksevhindades 431,946 miljardit eurot).
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Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimast jaotust programmide 
kaupa, nagu on välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid ja vastu võetud 
vaheraportis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – Euroopa Parlamendi 
seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Parlament rõhutas oma 
14. märtsi ja 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
kui olulised on horisontaalsed 
põhimõtted, millele peaksid tuginema 
2021.–2027. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik ja kõik sellega seotud 
liidu poliitikavaldkonnad. Parlament 
kinnitas sellega seoses uuesti oma 
seisukohta, et EL peab täitma lubaduse 
olla esimeste hulgas, kes ÜRO kestliku 
arengu eesmärgid ellu viivad, ja pidas 
kahetsusväärseks, et vastavates 
ettepanekutes ei ole selleks selget ja 
nähtavat eesmärki seatud. Seetõttu nõudis 
parlament, et kestliku arengu eesmärke 
tuleb võtta arvesse kõigis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohastes 
liidu meetmetes ja algatustes. Lisaks 
rõhutas Euroopa Parlament, et 
diskrimineerimise kaotamine on 
hädavajalik, et täita liidu kohustused 
kaasava Euroopa saavutamiseks, ning 
palus seepärast järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivuse ajal arvestada 
soolist aspekti ja võtta soolise 
võrdõiguslikkuse alased kohustused 
kõikides liidu poliitikavaldkondades ja 
algatustes. Parlament rõhutas oma 
resolutsioonis, et Pariisi kokkuleppe tõttu 
tuleks kliimameetmetega seotud 
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horisontaalseid kulusid katta palju 
suuremas mahus kui kehtivas 
finantsraamistikus ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 2027. 
aastaks – suurenema 30 %-ni.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Euroopa Parlament pidas oma 30. 
mai 2018. aasta resolutsioonis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta 
kahetsusväärseks, et komisjoni 2. mai 
2018. aasta ettepanekus 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
vähendati viivitamata ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite taset 15 
% võrra, ning avaldas eelkõige vastuseisu 
igasugusele radikaalsele vähendamisele, 
mis võib ühise põllumajanduspoliitika 
olemust ja eesmärke kahjustada. Euroopa 
Parlament pidas sellega seoses küsitavaks 
ettepanekut vähendada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi vahendite 
järsku vähendamist rohkem kui 25 % 
võrra.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
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märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse. 
Samuti aitab ÜPP täita liidu ja selle 
liikmesriikide kohustust saavutada 
kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Põllumajanduse tulevikku silmas 
pidades tuleks keskenduda kvaliteetse 
toidu tootmisele, kuna selles valdkonnas 
on Euroopal konkurentsieelis. Liidu 
standardid tuleks säilitada ning võimaluse 
korral neid rangemaks muuta, ning tuleks 
ette näha meetmed, et suurendada veelgi 
toiduainetootjate pikaajalist tootlikkust ja 
konkurentsivõimet ning võtta kasutusele 
uusi tehnoloogiaid ja kasutada 
tõhusamalt ressursse, tugevdades seeläbi 
liidu ülemaailmset liidrirolli.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ ning muude liidu 
poliitikameetmete ja rahvusvaheliste 
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kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

kohustuste koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks et tagada otsetoetuste õiglane 
jagunemine liikmesriikide vahel ja 
vähendada erinevused ELi eri 
piirkondade vahel, tuleks võtta arvesse 
usaldusväärseid sotsiaal-majanduslikke 
näitajaid ja tootmiskulusid. Sellega seoses 
on äärmiselt oluline tagada kõigile liidu 
põllumajandustootjatele võrdsed 
konkurentsitingimused, võttes arvesse 
väikeste majanduste haavatavusi ja 
eripärasid, ning rakendada meetmeid 
hinnakõikumiste leevendamiseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liidu kliimaeesmärkide 
saavutamiseks tuleks 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajal eraldada kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks kokku vähemalt 
25 % ELi eelarvekulutustest ning see 
osakaal peaks võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2027. aastaks suurenema 30 %-
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ni aastas. Euroopa Kontrollikoja 
soovituste järgimiseks tuleks 
kohustuslikud kliimaeesmärgid sätestada 
programmiga seotud õigusaktides ning 
nende täitmiseks tuleb vahendid alati ette 
näha juba programmitöö ja 
planeerimisprotsessis, mitte määrata need 
tagantjärele kindlaks 
raamatupidamisarvestuses. Kliimamuutus
e küsimuse integreerimise ja 
ilmastikukindluse tagamise 
mehhanismide ühtlustamiseks tuleks Rio 
näitajate süsteemi reformida, laiendada ja 
tsentraliseerida, et eristada 
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohanemist ning teha vahet eri sektorite 
vahel, samuti hindamistega, mille puhul 
seatakse taristuinvesteeringute 
kavandamisel esikohale energiatõhususe 
põhimõte, nagu on sätestatud energialiidu 
juhtimist käsitlevas määruses, ning 
nähakse ette selged 
välistamiskriteeriumid. 
Tulemusraamistikud peaksid põhinema 
asjakohastel ja üksikasjalikel väljunditel 
ja tulemusnäitajatel, mis on piisavalt 
ambitsioonikad ning mille puhul 
tulemused on korrelatsioonis riigi tasandi 
vajaduste, eesmärkide ja võimalustega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele, 
naistele ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
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tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi – 
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 
kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, aidatakse programmiga 
kliimameetmeid liidu poliitikas laiemalt 
kajastada ja saavutada üldeesmärki, 
milleks on eraldada 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajal ELi eelarvekulutustest vähemalt 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks suurenema 30 %-ni aastas. 
ÜPP kohaste meetmetega saab ÜPP kogu 
rahastamispaketist eeldatavasti 45 % 
ulatuses panustada kliimaeesmärkidesse. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Uue rakendamismudeliga ei tohi 
seada kahtluse alla ühtse turu 
terviklikkust ega ÜPP ajalooliselt 
euroopalikku olemust, sest ÜPP peab 
jääma tõeliselt ühiseks poliitikaks, et 
tagada euroopalik lähenemisviis ja 
võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79 a) 2020. aasta järgne ÜPP peab 
toetama tõhusamalt 
põllumajandustootjaid, et tulla toime 
hindade ja sissetuleku kõikumisega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Kolmandate riikidega sõlmitavad 
ja põllumajandussektorit puudutavad 
kaubanduslepingud peaksid sisaldama 
mehhanisme ja kaitseklausleid, et tagada 
ELi ja kolmandate riikide 
põllumajandustootjatele võrdsed 
tingimused ja tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
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kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43, et tagada 
struktuurifondide ja strateegiakavade 
järjepidevus.

_________________ _________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L ).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L ).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

ÜPP on jätkuvalt liidu ühine poliitika ja 
seda rahastatakse piisavalt, et täita 
ülesanded ning saavutada muudetud ja 
tõhusa ÜPP eesmärgid. EAGFist ja 
EAFRDst eraldatava toetuse eesmärk on 
veelgi parandada põllumajandustootmise, 
toiduainete tootmise ja maapiirkondade 
säästvat arengut ning see aitab saavutada 
järgmisi üldeesmärke:

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

(g) suurendada toetust 
põllumajanduslikele pereettevõtetele, olla 
atraktiivne naiste ja noorte 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maa-, kõrvalisemate, looduslike 
piirangutega või mägipiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust, 
soolist võrdõiguslikkust, 
mittediskrimineerimist ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erieesmärke täites peavad liikmesriigid 
tagama ÜPP toetuse lihtsuse ja 
tulemuslikkuse.

2. Erieesmärke täites peavad liikmesriigid 
tagama ÜPP toetuse lihtsuse ja 
tulemuslikkuse. Komisjon tagab, et 
finants- ja tulemuskontrolli ning auditi 
funktsioone täidetaks kõikides 
liikmesriikides ühesuguste pidevalt 
täiustatavate normide kohaselt, järgides 
seejuures täielikult subsidiaarsuse ja 
paindlikkuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal ning hindamisel 
kasutatakse tulemuspõhist lähenemisviisi. 
Ühiste näitajate kogum hõlmab järgmist:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust haldab riiklikku reservi.

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust haldab riiklikku reservi 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma EAGFi 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on 2018. aasta hindades 286,543 miljardit 
eurot (jooksevhindades 322,948 miljardit 
eurot).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimast jaotust programmide 
kaupa, nagu on välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid ja vastu võetud 
vaheraportis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – Euroopa Parlamendi 
seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma EAFRD 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on 2018. aasta hindades 96,712 miljardit 
eurot (jooksevhindades 108,999 miljardit 
eurot).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimast jaotust programmide 
kaupa, nagu on välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid ja vastu võetud 
vaheraportis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – Euroopa Parlamendi 
seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 
202738 on jooksevhindades 78 811 
miljonit eurot kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–
202738.

välja jäetud

__________________
38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
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nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 0,25 % lõikega 1 ette nähtud vahenditest 
kasutatakse selleks, et rahastada komisjoni 
algatusel toimuvat tehnilise abi andmist, 
millele on osutatud määruse (EL) nr [HzR] 
artiklis 7, sealhulgas Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustikku, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artikli 113 lõikes 2, ning Euroopa 
innovatsioonipartnerlust põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artiklis 114. Kõnealused tegevused võivad 
hõlmata eelnevaid ja järgnevaid ÜPP 
strateegiakava perioode.

2. 0,25 % artikli 79 lõikega 3 ette nähtud 
vahenditest kasutatakse selleks, et 
rahastada komisjoni algatusel toimuvat 
tehnilise abi andmist, millele on osutatud 
määruse (EL) nr [HzR] artiklis 7, 
sealhulgas Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustikku, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artikli 113 lõikes 2, ning Euroopa 
innovatsioonipartnerlust põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artiklis 114. Kõnealused tegevused võivad 
hõlmata eelnevaid ja järgnevaid ÜPP 
strateegiakava perioode.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud tugevate 
külgede, puuduste, võimaluste ja ohtude 
analüüsi (SWOT-analüüsi) ning artiklis 
96 osutatud vajaduste hindamise põhjal 
määrab iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas artiklis 97 osutatud 
sekkumisstrateegia, milles määratakse 
kindlaks mõõdetavad sihtväärtused ja 
vahe-eesmärgid artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
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alusel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust, samuti seda, kuidas 
liikmesriigid kasutavad otsetoetuste ja 
EAFRD eraldiste ümberpaigutamist 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 90, 
kolmanda aasta lõpuks pärast ÜPP 
strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust.

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust, samuti seda, 
kuidas liikmesriigid kasutavad 
otsetoetuste ja EAFRD eraldiste 
ümberpaigutamist kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 90.
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Eeskirjade kehtestamine, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

Viited COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)
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EELARVEKONTROLLIKOMISJONI ARVAMUS

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut 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) 
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Arvamuse koostaja: Joachim Zeller

LÜHISELGITUS

Eelarvekontrollikomisjon peab kiiduväärseks, et Euroopa Komisjon püüab ühises 
põllumajanduspoliitikas hakata nõuete täitmisel põhineva rakendusmudeli asemel kasutama 
tulemuspõhist mudelit. Kuid nagu Euroopa Kontrollikoda arvamuses 7/2018 märkis, ei sisalda 
ettepanek kõiki tõhusa tulemussüsteemi jaoks vajalikke elemente. „Selgete, konkreetsete ja 
kvantifitseeritud ELi eesmärkide puudumine tekitab ebakindlust selles, kuidas komisjon 
hakkab liikmesriikide ÜPP strateegiakavasid hindama. Samuti tähendab see, et ELi 
eesmärkide saavutamist ei saa mõõta.“ (Kontrollikoja arvamuse 7/2018 punkt 8). 

Ühtlasi on kahetsusväärne, et kavandatud raamistikus on tulemuslikkuse parandamiseks üsna 
vähe stiimuleid. Sihtväärtused võivad märkimisväärses ulatuses saavutamata jääda ilma, et 
see ELi rahastamist oluliselt mõjutaks. Eduka tegevusega võivad parimal juhul kaasneda vaid 
marginaalsed tulemustasud.

Kontrollikoja hinnangul tuleks lisada järgmised elemendid: 

– selged, konkreetsed ja kvantifitseeritud ELi eesmärgid, mille saavutamist on võimalik 
mõõta, 

– meetmed, mis on selgelt eesmärkidega seotud, 
– lõplikult välja töötatud väljundi-, tulemus- ja mõjunäitajad, 
– nõuded, et liikmesriigid koostaksid usaldusväärset ja võrreldavat statistikat 

põllumajandusettevõtjate netotulu kohta, 
– selged kriteeriumid ÜPP strateegiakavade sisu ja kvaliteedi hindamiseks, 
– tulemuspõhised maksed liikmesriikidele.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt eelkõige lõplike 
toetusesaajate halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus – 
tagades samas, et ÜPP ühtsust ei 
kahjustata, – võimaldab võtta paremini 
arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid elemente, millega tagatakse 
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid elemente, millega tagatakse 
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 
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liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus 
peaks olema kehtestatud viisil, mis 
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata 
erinevaid tootmisviise, sealhulgas 
süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed 
või millest oleks võimalik toota 
loomasööta, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või 
mitte.

liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus 
peaks olema kehtestatud viisil, mis 
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata 
erinevaid tootmisviise, sealhulgas 
süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud 
rohttaimed, mis tagaksid tolmeldajatele 
korjeala või millest oleks võimalik toota 
loomasööta, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või 
mitte.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. 
Selle raamistiku alusel peaksid 

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud põllumajandustootjatele, 
kes tegelevad põllumajandusliku 
tegevusega oma põllumajandusliku 
majapidamise põllumajandusmaal. Et 
tagada liidu tasandil toetuse suunamise 
ühtne lähenemisviis, tuleks kehtestada 
olulisi elemente hõlmav 
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liikmesriigid määrama oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte 
eesmärk ning kuulumine registritesse. 
Samuti ei tohiks see välistada toetuse 
andmist mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

„põllumajandustootja“ raammääratlus ja 
„põllumajandustootja“ selge määratlus, 
mille eesmärk on teha kindlaks 
toetuskõlblikkus. Selle raamistiku alusel 
peaksid liikmesriigid määrama oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks, millised 
põllumajandustootjad on toetuskõlblikud; 
kuna maaelu arengu poliitika suund on 
ergutanud põllumajandustootjaid 
mitmekesistama oma tegevust 
põllumajandusettevõttest väljapoole, ei 
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

Selgitus

Põllumajandustootja määratlus tuleks toetuskõlblikkuse kindlaksmääramiseks kehtestada ELi 
tasandil, et tagada kõigile võrdsed tingimused. Termini „põllumajandustootja“ määratluses 
ei tohiks kasutada termineid, mis seavad kahtluse alla selle õiguspärasuse. Termini „tegelik“ 
väljajättu kohaldatakse kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil 
kehtestada „noore põllumajandustootja“ 
raammääratlus.

(10) Selleks et tagada ülimalt olulise 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleks ELi tasandil 
kehtestada ulatuslikke olulisi elemente 
hõlmav „noore põllumajandustootja“ 
raammääratlus, mis ei tohiks olla piirav, et 
hõlbustada uutel turuletulijatel 
põllumajandusega tegelema hakkamist 
ning kajastada liikmesriikide kohalikku 
tegelikkust.
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Selgitus

Selle valdkonna varasemad toetuskavad olid liiga piiravad, mistõttu jäid noored 
põllumajandustootjad toetusest ilma.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu erapooletutele, 
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele 
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
agrometsanduse, metsanduse ja 
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu erapooletutele, 
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele 
teadmistele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on 
vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
usaldusväärsetel, võrdsetel ja õiglastel 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele sissetulekutoetuse 
tagamisel. Samuti on vaja teha 
investeeringuid põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, 
põllumajandustootjate positsiooni 
tugevdamisse toidutarneahelas, 
kaasajastamisse, innovatsiooni, 
mitmekesistamisse ning uute tehnoloogiate 
kasutuselevõttu, et aidata 
põllumajandustootjatele turul väärilise tasu 
tagada.
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Selgitus

ÜPP toetused peavad olema võrdsed ja õiglased, et tagada avalikust sektorist toetamise 
jätkumine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
tootmiskohustusega sidumata toetust. 
Asjaomased nõuded peaksid arvestama 
vajadusega vältida mitme väikese 
toetussumma haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus ÜPP eesmärkide saavutamisse, 
millele aitab kaasa tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste kohaldamine. 
Põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
minimaalse taseme tagamiseks kõigile 
tegelikele põllumajandustootjatele ning 
vastamaks aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine tootmiskohustusega 
sidumata toetus sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid 
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate sissetulekus, 
võivad liikmesriigid rakendada 
jätkusuutlikkuse tagamiseks põhilist 
sissetulekutoetust toetusõiguste alusel. Sel 
juhul peaks toetusõiguste väärtus enne 
kõiki ühtlustamisi olema proportsionaalne 
nende väärtusega, mis on kehtestatud 
vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 
kohastele põhitoetuskavale, võttes arvesse 

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
tootmiskohustusega sidumata toetust. 
Asjaomased nõuded peaksid arvestama 
vajadusega vältida mitme väikese 
toetussumma haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus ÜPP eesmärkide saavutamisse, 
millele aitab kaasa tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste kohaldamine. 
Põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
minimaalse taseme tagamiseks kõigile 
tegelikele põllumajandustootjatele ning 
vastamaks aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine tootmiskohustusega 
sidumata toetus sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid 
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate sissetulekus, 
võivad liikmesriigid rakendada 
jätkusuutlikkuse tagamiseks põhilist 
sissetulekutoetust toetusõiguste alusel. Sel 
juhul peaks toetusõiguste väärtus enne 
kõiki ühtlustamisi olema proportsionaalne 
nende väärtusega, mis on kehtestatud 
vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 
kohastele põhitoetuskavale, võttes arvesse 
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ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt 
edasi.

ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt täieliku ühtlustamise poole, 
mis tuleks saavutada 2026. aastaks.

Selgitus

Et tagada Euroopa Liidu põhiõiguste harta alusel põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
ei ole enam õigustatud maksta põllumajandustootjatele toetusi põllumajandusliku tegevuse 
alusel, mille puhul lähtutakse võrdlusaastatest 2000–2002.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks võimaldada 
InvestEU fondi tagatise kasutamist ning 
toetuste ja finantsvahendite 
kombineerimist, järgides samal ajal 
ettevaatliku laenuandmise norme ja 
pärssides jätkusuutmatut laenuvõtmist. 
Kuna finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
lisaks põllumajandusmaal avalike hüvede 
ja ökosüsteemiteenuste loomisele ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Selgitus

Põllumajanduse väljundid hõlmavad palju enamat kui kaupade tootmist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure ja püsirohumaad. Mõisted 
„põllumaa“, „püsikultuurid“ ja 
„püsirohumaa“ täpsustatakse 
liikmesriikide poolt vastavalt järgmisele 
raamistikule:

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure, püsirohumaad ja 
agrometsandussüsteeme. Mõisted 
„põllumaa“, „püsikultuurid“, 
„püsirohumaa“ ja 
„agrometsandussüsteemid“ täpsustatakse 
liikmesriikide poolt vastavalt järgmisele 
raamistikule:

Selgitus

Agrometsandus tuleks integreerida põllumajanduspoliitikasse ja paigutada muu 
maakasutusega samale tasemele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas agrometsandussüsteemid, 
puukoolid ja lühikese raieringiga 
madalmets;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). 
„Püsirohumaa“ raammääratlus peaks 
võimaldama liikmesriikidel täpsustada 
lisakriteeriume ning lubama neil lisada 
muid liike kui rohi või muud rohttaimed, 
mis sobivad karjatamiseks või millest oleks 
võimalik toota loomasööta või mis 
tagaksid tolmeldajatele korjeala, 
olenemata sellest, kas neid kasutatakse 
tegelikuks tootmiseks või mitte;

Selgitus

Püsikarjamaa määratlus peab olema piisavalt lai, et võtta arvesse erinevaid olukordi ja 
söödamaa eri kasutusviise liikmesriikides.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) „agrometsandussüsteemid“ – 
maakasutussüsteemid, kus puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
põllumajandusega;

Selgitus

Agrometsandus tuleks integreerida põllumajanduspoliitikasse ja paigutada muu 
maakasutusega samale tasemele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi, märkusi, 
mille kontrollikoda esitas oma arvamuses 
7/2018, I lisa ja vajaduse korral lisada uusi 
näitajaid.

Selgitus

Kontrollikoda märkis, et komisjoni ettepanek ei sisalda kõiki tõhusa tulemussüsteemi jaoks 
vajalikke elemente, eriti ühtseid väljund-, tulemus- ja mõjunäitajaid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) parimate agrometsandustavade 
kasutamine nii põllumajandus- kui ka 
metsamaadel;



PE627.760v03-00 616/767 RR\1184165ET.docx

ET

Selgitus

Agrometsandustavadel on keskkonnale palju kasu ning need suurendavad 
põllumajandustootja vastupanuvõimet.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul;

välja jäetud

Selgitus

Otsetoetuste vähendamine/piiramine toob kaasa kummalised stiimulid, mis ei toeta 
põllumajandusettevõtete struktuurilist arengut. 60 000 eurost suuremate otsetoetuste 
vähendamine ei mõjutaks kahjulikult üksnes erakordselt suuri üksusi, vaid ka keskmise 
suurusega üksusi, kes on samuti püüdnud investeerida ja kasvada. Kui artiklis 15 kavandatud 
ülemmäärasid rakendatakse, võib see samuti luua stiimuli, mille puhul jaotatakse 
põllumajandusettevõtted sellisel viisil, mida ei saa pidada asjakohaseks. Palkade ja nendega 
seotud maksete arvutamine tooks kaasa halduskoormuse nii põllumajandustootjale kui ka 
liikmesriigile. Vajalik on lihtsustamine.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul;

välja jäetud

Selgitus

Otsetoetuste vähendamine/piiramine toob kaasa kummalised stiimulid, mis ei toeta 
põllumajandusettevõtete struktuurilist arengut. 60 000 eurost suuremate otsetoetuste 
vähendamine ei mõjutaks kahjulikult üksnes erakordselt suuri üksusi, vaid ka keskmise 
suurusega üksusi, kes on samuti püüdnud investeerida ja kasvada. Kui artiklis 15 kavandatud 
ülemmäärasid rakendatakse, võib see samuti luua stiimuli, mille puhul jaotatakse 
põllumajandusettevõtted sellisel viisil, mida ei saa pidada asjakohaseks. Palkade ja nendega 
seotud maksete arvutamine tooks kaasa halduskoormuse nii põllumajandustootjale kui ka 
liikmesriigile. Vajalik on lihtsustamine.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
100 000 eurot jääva summa puhul;

välja jäetud

Selgitus

Otsetoetuste vähendamine/piiramine toob kaasa kummalised stiimulid, mis ei toeta 
põllumajandusettevõtete struktuurilist arengut. 60 000 eurost suuremate otsetoetuste 
vähendamine ei mõjutaks kahjulikult üksnes erakordselt suuri üksusi, vaid ka keskmise 
suurusega üksusi, kes on samuti püüdnud investeerida ja kasvada. Kui artiklis 15 kavandatud 
ülemmäärasid rakendatakse, võib see samuti luua stiimuli, mille puhul jaotatakse 
põllumajandusettevõtted sellisel viisil, mida ei saa pidada asjakohaseks. Palkade ja nendega 
seotud maksete arvutamine tooks kaasa halduskoormuse nii põllumajandustootjale kui ka 
liikmesriigile. Vajalik on lihtsustamine.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.

välja jäetud

Selgitus

Otsetoetuste vähendamine/piiramine toob kaasa kummalised stiimulid, mis ei toeta 
põllumajandusettevõtete struktuurilist arengut. 60 000 eurost suuremate otsetoetuste 
vähendamine ei mõjutaks kahjulikult üksnes erakordselt suuri üksusi, vaid ka keskmise 
suurusega üksusi, kes on samuti püüdnud investeerida ja kasvada. Kui artiklis 15 kavandatud 
ülemmäärasid rakendatakse, võib see samuti luua stiimuli, mille puhul jaotatakse 
põllumajandusettevõtted sellisel viisil, mida ei saa pidada asjakohaseks. Palkade ja nendega 
seotud maksete arvutamine tooks kaasa halduskoormuse nii põllumajandustootjale kui ka 
liikmesriigile. Vajalik on lihtsustamine.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

välja jäetud

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning
(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.
Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid 
keskmisi standardpalku korrutatuna 
asjaomase põllumajandustootja poolt 
deklareeritud aastaste tööühikute arvuga.

Selgitus

Arvamuse koostaja peab komisjoni ettepanekut otsetoetuste piiramise ja ümberjaotamise osas 
kiiduväärseks, kuid kardab, et võimalus arvata piiramiseks arvesse võetavate otsetoetuste 
summast maha palgakulu (sh tasustamata tööjõu kulu) vähendaks meetme mõju.

Palkade tasaarvestamine enne piiramist ei ole põhjendatud, sest praegused toetused on 
seotud ajaloolise tegevusega, millel ei ole seost praeguse põllumajandustegevusega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
selleks, et aidata rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust ning 
seejärel muid tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste alla kuuluvaid 
sekkumisi.

Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse selleks, et 
aidata rahastada jätkusuutlikkuseks antavat 
täiendavat ümberjaotavat 
sissetulekutoetust.

Selgitus

I samba piiramise tulem peaks jääma I sambasse ümberjaotatava toetusena kasutamise 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid koostavad 
põllumajandusettevõtjate netotulu kohta 
usaldusväärset ja võrreldavat statistikat 
ning võtavad arvesse 
põllumajandussektoriväliseid tuluallikaid.

Selgitus

Euroopa Kontrollikoda märkis, et põllumajandustootjate sissetuleku kohta avaldatud andmed 
ei ole piisavad toetamaks väidet, „et põllumajanduslikud majapidamised vajavad üldiselt 
märkimisväärset toetust rahuldava elatustaseme saavutamiseks“.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid näevad ette täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, sätestavad liikmesriigid 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Selgitus

Kontrollikoda märkis, et liikmesriikidel ei ole võimalik teha järeldust, et põlvkonnavahetuse 
edendamiseks tehtavad täiendavad jõupingutused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos,

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) integreeritud tootmine; (d) agrometsandus ja integreeritud 
tootmissüsteemid;

Selgitus

Agrometsandusest on integreeritud tootmissüsteemis palju kasu.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust, edendades lühikesi tarneahelaid, 
ning toodete säilitamist;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, mille eesmärk on 
tolmeldajate korjealade edendamine;

Selgitus

Põllumajanduse jaoks elulise tähtsusega tolmeldajad on praegu ohus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mesitaru määratlus ja tarude arvu 
arvutamise meetodid;

(b) mesitaru määratlus ja tarude arvu 
arvutamise meetodid, kusjuures tarusid 
käsitatakse loomühiku ekvivalendina;
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Selgitus

Mesinduse toetamiseks ja kvantifitseerimiseks tuleb võtta meetmeid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid. 
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid, 
sealhulgas kasutades ristikut ja teisi 
lämmastikku siduvaid kultuure, 
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, järgides 
seejuures läheduse põhimõtet, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

Selgitus

Lämmastikku siduvate kultuuride kasutamisel on palju eeliseid, sealhulgas kunstväetise 
kasutamise vähendamine ja mulla struktuuri paranemine.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
ühe või mitme artikli 39 punktis f osutatud 
ühe või mitme sektori turukriise ja nendega 
toime tulla. kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(h) ennetavad riskide maandamise ja 
ennetamise strateegiad koos 
riskijuhtimisega, et hoida ära ühe või 
mitme artikli 39 punktis f osutatud ühe või 
mitme sektori turukriise ja nendega toime 
tulla. Kõnealused eesmärgid on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
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erieesmärkidega.

Selgitus

Riskide maandamine ja ennetamine, mis võib põllumajandustootjale vähem maksma minna, 
peaks olema sama oluline kui riskijuhtimine.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;

i) mullakaitse ja mulla viljakuse ja 
struktuuri taastamine, sealhulgas mulla 
süsiniku sidumise võime suurendamine;

Selgitus

Mulla õige struktuur aitab kaasa mulla paremale viljakusele ja vähendab kunstväetiste 
kasutamise vajadust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonnasäästlikkuse, 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise meetmete, sealhulgas 
märgalade ja orgaaniliste muldade 
asjakohase kaitsmise ja muude 
keskkonnale kasulike halduskohustuste 
edendamine;

Selgitus

Oluline on edendada keskkonnakaitset ja toetada asjakohaselt vastavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid;

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest, 
sealhulgas direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ rakendamisest tulenevad 
piirkondlikud ebasoodsad tegurid;

Selgitus

Oluline on arvesse võtta koormavaid kohustusi seoses linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi 
nõuete järgimisega.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riskijuhtimismeetmed; (f) riskide maandamise, ennetamise ja 
juhtimise meetmed;

Selgitus

Riskide maandamine ja ennetamine, mis võib põllumajandustootjale vähem maksma minna, 
peaks olema sama oluline kui riskijuhtimine.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust, 
et soodustada keskkonnasäästlikke 
tavasid, kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise meetmeid ning muid 
keskkonnale kasulikke halduskohustusi 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Selgitus

Oluline on stimuleerida tavasid, mille rakendamine toob põllumajandustootja jaoks kaasa 
kulusid.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
teha ettemakseid, et soodustada 
uuenduslike meetmete kasutuselevõttu, 
toetust võib anda kindlamääralise 
toetusena või ühekordse maksena ühiku 
kohta. Toetust makstakse välja 
aastapõhiselt.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, rajama või taastama 
agrometsandussüsteeme ning metsa-, 
keskkonna- ja kliimateenused, kehtestavad 
liikmesriigid hektari kohta makstava 
toetuse.

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskuse ja muud uuringud on näidanud agrometsandussüsteemide suurt 
keskkonnatähtsust ja mõju kliimamuutuste leevendamisele ning agrometsandussüsteemide 
olulisus on ära märgitud põhjendustes 5, 38, 39 ja 41. Kuid agrometsandussüsteeme ei 
mainita sõnaselgelt mitte üheski artiklis. Siinne sõnastus on võetud otse põhjendusest 39.



PE627.760v03-00 626/767 RR\1184165ET.docx

ET

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

3. Kui liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavades erineva ulatusega 
piirangud, võivad nad otsustada 
toetusesaajatele hektari kohta antava 
toetuse summa diferentseerida; hüvitis on 
proportsionaalne tuvastatud piirangute 
raskusastmega. Käesoleva sekkumisliigi 
alusel võivad liikmesriigid anda üksnes 
sellist toetust, millega hüvitada 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
asjaomasel alal looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangutega seonduvad 
täiendavad kulud ja saamata jäänud tulud. 
Liikmesriigid tagavad, et toetuste 
arvutamine on nõuetekohane ja täpne 
ning ausate, õiglaste ja kontrollitavate 
arvutamismeetoditega eelnevalt kindlaks 
määratud. 

Selgitus

Eri suurusega toetused peaksid kajastama kindlakstehtud piirangu raskusastet ning 
arvutamise metoodika peaks olema selge ja läbipaistev.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud arvutatakse seoses 
looduslike või muude alapõhiste 
piirangutega, võrdlusena võib tuua 
pindalad, mis ei ole looduslike ja muude 
alapõhiste piirangutega hõlmatud.

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud arvutatakse seoses 
looduslike või muude alapõhiste 
piirangutega, võrdlusena võib tuua 
pindalad, mis ei ole looduslike ja muude 
alapõhiste piirangutega hõlmatud, ning 
arvutamismeetod peab olema läbipaistev, 
asjakohane ja kontrollitav.
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Selgitus

Toetuse suuruse arvutamise meetod peaks olema selge, läbipaistev ja kontrollitav.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) agrometsandussüsteemide 
rajamine, metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Selgitus

Agrometsandussüsteemidest on keskkonnale palju kasu ning need suurendavad 
põllumajandustootja vastupanuvõimet. Agrometsandusalade rajamine ja hooldamine ei ole 
„metsastamine“, kuna maa jääb ühtses haldus- ja kontrollisüsteemis / maatükkide 
identifitseerimissüsteemis tavapäraselt „põllumajandusmaaks“. Üksikute puude loomade eest 
kaitsmise kulud võivad olla kõrged ja agrometsanduse lisamine käesolevasse artiklisse 
võimaldab 100% kulude abikõlblikkust.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb, lisaks tuleks toetada ja 
ergutada riskide maandamise strateegiaid, 
mis suurendavad põllumajandustootjate 
vastupanuvõimet ja vähendavad 
sissetulekute ebastabiilsust.

Selgitus

Tuleks soodustada riskide maandamist ja kriisiolukordade ennetamist, mis peaks olema sama 
oluline kui riskijuhtimine.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) rahaline toetus meetmetele, mis 
suurendavad põllumajandusettevõtte 
vastupanuvõimet, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, põllumajanduskultuuride 
mitmekesistamise strateegiad ja 
agrometsandussüsteemid;

Selgitus

Agrometsandussüsteemid ja põllumajanduskultuuride mitmekesistamise strateegiad võivad 
suurendada põllumajandustootjate vastupanuvõimet.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, metsanduse ja 
maaelualase ettevõtluse alaste teadmiste 
vahetamiseks ja teabeks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, 
agrometsandussüsteemide, metsanduse ja 
maaelualase ettevõtluse alaste teadmiste 
vahetamiseks ja teabeks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada valikukriteeriumeid selliste 
investeeringusekkumiste puhul, mis on 
selgelt suunatud keskkonnaeesmärkidele 
või mida rakendatakse koos ökosüsteemide 

Liikmesriigid kohaldavad lisaks 
valikukriteeriumeid selliste 
investeeringusekkumiste puhul, mis on 
selgelt suunatud keskkonnaeesmärkidele 
või mida rakendatakse koos ökosüsteemide 
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taastamise tegevustega. taastamise tegevustega.

Selgitus

Võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb alati kohaldada keskkonnaalaseid valikukriteeriumeid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevusi ei valita toetuse 
saamiseks välja, kui need on füüsiliselt 
lõpetatud või täielikult ellu viidud enne, 
kui taotlus ÜPP strateegiakava raames 
rahastuse saamiseks on korraldusasutusele 
esitatud, olenemata sellest, kas kõik 
seonduvad maksed on tehtud või mitte.

5. Tegevusi ei valita toetuse 
saamiseks välja, kui neid on alustatud 
enne, kui taotlus ÜPP strateegiakava 
raames rahastuse saamiseks on 
korraldusasutusele esitatud, olenemata 
sellest, kas kõik seonduvad maksed on 
tehtud või mitte.

Selgitus

Erinevalt käimasoleva perioodiga oleks ettepaneku kohaselt võimalik rahastada ka projekte, 
mida on hakatud ellu viima enne taotluse esitamist. See suurendaks tühimõju riski.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
II jao 2. ja 3. alajaos;

(a) 100 % otsetoetusest valdkondades, 
kus põllumajandustootjad tegelikult 
rakendavad kliimamuutuste leevendamise 
tavasid;

Selgitus

Selle asemel, et kasutada paranduskoefitsienti 40 % kõigi otsetoetuste puhul (mis 
kontrollikoja arvates ei ole realistlik), oleks panuse suuruse arvutamine usaldusväärsem, kui 
paranduskoefitsienti kasutataks ainult otsetoetuste puhul valdkondades, kus 
põllumajandustootjad tegelikult rakendavad kliimamuutuste leevendamise tavasid (nt 
märgalade ja turbaalade kaitsmine).
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemusnäitaja kohta 
ja nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

(a) lähteolukord ja sihtväärtused iga 
ühise ÜPP strateegiakava alla kuuluva 
konkreetse tulemus- ja mõjunäitaja kohta 
ja nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

Selgitus

Et komisjon saaks hinnata eesmärkide ambitsioonikust, peaksid liikmesriigid esitama tõendid 
lähteolukorra kohta. Komisjon hindab neid eesmärke ja nende põhjendusi ÜPP 
strateegiakavade heakskiitmise käigus.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja seoses 
poliitika asjakohase seire ja hindamisega, 
näitajate arvutamise meetodeid ja vajalikke 
sätteid, et tagada liikmesriikide kogutud 
andmete täpsus ja usaldusväärsus. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab pärast Euroopa 
Kontrollikojaga konsulteerimist vastu 
rakendusaktid tulemusraamistiku sisu 
kohta. Osutatud õigusaktid sisaldavad 
taustanäitajate loetelu, muid näitajaid, mida 
on vaja seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Kontrollikoda märkis, et komisjoni ettepanek ei sisalda kõiki tõhusa tulemussüsteemi jaoks 
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vajalikke elemente, eriti ühtseid väljund-, tulemus- ja mõjunäitajaid.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

mis käsitleb ettepanekut 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
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Arvamuse koostaja: Bronis Ropė

LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 1. juunil 2018. aastal seadusandlikud ettepanekud 2020. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta. Eriti oluline on ettepanek, millega kehtestatakse 
eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 
(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ÜPP 
strateegiakavu, nn ÜPP strateegiakavade ettepanek.

Regionaalarengukomisjon määras selles tähtsas küsimuses regionaalarengukomisjoni 
arvamuse koostajaks Bronis Ropė, kelle arvates tuleks komisjoni ettepanekus teha 
alljärgnevad peamised muudatused. 

1. EAFRD tähtsustamine ÜPP raames: EAFRD-le tehtavaid eelarveeraldisi ei tohiks 
kärpida, arvestades jätkuvalt suurt vajadust toetada maapiirkondades seniste ja uute 
probleemide lahendamist. Lisaks tuleks tõsta EAFRD osaluse määrasid ja suurendada 
EAFRD osalust programmis „LEADER“.

2. EAFRD jätkuvalt tihe seos ühtekuuluvuspoliitikaga: arvamuse koostaja rõhutab, et 
EAFRD aitab märkimisväärselt kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, 
eelkõige maapiirkondades, ning fondil on oluline territoriaalne mõõde. Seepärast soovitab ta 
jätkuvalt ühtlustada EAFRD kulutusi ühtekuuluvuspoliitikaga, et soodustada maapiirkondades 
integreeritud lähenemisviise ja lihtsustada toetusesaajate jaoks menetlusi, nii et kogukonnad 
saaksid rahastamisvõimaluste optimeerimiseks ja maapiirkondadesse investeerimiseks 
kasutada ELi eri rahastamisallikaid. Kõnealune seos on vajalik mitme ühiselt hallatava fondi 
koostoime ja vastastikuse täiendavuse maksimeerimiseks. Arvamuse koostaja peab seda 
oluliseks ELi maapiirkondade konkreetsete probleemide lahendamiseks. Seepärast teeb ta 
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ettepaneku suuremal määral ühtlustada ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP strateegiakavade 
ettepaneku teatavaid horisontaalseid põhimõtteid (nt partnerlus, kestlik areng, 
mittediskrimineerimine) ja territoriaalseid eesmärke. 

3. InvestEU kaudu eraldatud EAFRD toetuste kasutamise välistamine: arvamuse 
koostaja on vastu komisjoni ettepanekule, mille kohaselt peaks saama EAFRD toetusi 
eraldada InvestEU kaudu.

4. Kliimameetmele tehtavate kulutuste suurendamine: arvamuse koostaja märgib, et 
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga tuleks kliimameetmetele eraldada vähemalt 30 % 
ELi eelarvest ja teatavatest fondidest isegi rohkem.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, 
maapiirkondade, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele suurenevatele probleemidele, 
nagu suurenevad piirkondlikud ja 
sotsiaalsed erinevused ning 
kliimamuutused, ja võimalustele, on 
oluline parandada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ning ühtlasi 
tootlikkusele ja kvaliteedile suunatud 
rahastamisega ÜPP rakendamismudeli 
(edaspidi „rakendamismudel“) kohaselt 
peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid, näiteks ÜPP, sealhulgas 
maaelu arengu eesmärgid ja põhinõuded, 
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suur panus liidu eesmärkide saavutamisse. ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust ühiste eesmärkide täitmisel ja 
ühiste ELi, liikmesriikide ja piirkondlikul 
tasandil seatud sihtide saavutamisel. 
Suurem subsidiaarsus võimaldab võtta 
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja 
vajadusi, kohandades toetust, et anda 
võimalikult suur panus liidu eesmärkide 
saavutamisse. Et tagada ÜPP 
taasriigistamise ärahoidmine, tuleks 
lisada tugevad Euroopa Liidu sätted, mille 
eesmärk on vältida konkurentsi 
moonutamist ja tagada kõikidele 
mittediskrimineeriv kohtlemine kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Täielikult liidu tasandil 
kehtestatud ühiste määratluste 
kasutamine on liikmesriikidele kaasa 
toonud teatavaid raskusi oma eripäradega 
arvestamisel riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Seetõttu tuleks 
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust 
ÜPP strateegiakavas teatavate määratluste 
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete 
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3) Liikmesriikidele tuleks võimaldada 
paindlikkust ÜPP strateegiakavas teatavate 
määratluste kindlaks määramisel. Ühtsete 
võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb siiski 
liidu tasandil kehtestada vajalike ühiste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
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kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
positiivse mõjuga uuendusi 
põllumajandussektoris ja maapiirkondades.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Samuti ei 
tohiks see välistada toetuse andmist 
mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Toetuse 
andmist mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, ei 
tohiks välistada, kuna nende mitmekesine 
tegevus aitab enamasti tugevdada 
maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda. Raamääratlus peab igal juhul 
aitama säilitada Euroopa Liidus 
eksisteerivat põllumajandusliku 
pereettevõtluse mudelit ja see peab 
põhinema usaldusväärsel 
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põllumajandustegevusel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
energia- ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide järgimiseks, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. 
Nõuetekohast tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, kuidas mõjutab ELi 
põllumajanduspoliitika kolmandaid riike, 
pidades silmas kestliku arengu 
edendamist nii liidus kui ka väljaspool 
liitu. Liidu tasandil tuleks täpsustada 
erieesmärgid ning neid peaksid 
liikmesriigid kohaldama ja järgima oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga peaksid need 
erieesmärgid aitama vormida ÜPP 
üldeesmärgid konkreetsemateks 
prioriteetideks, keskendudes 
rahvastikukaoga piirkondadele, ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
looduses ja põllumajanduses esineva 
bioloogilise mitmekesisuse, veekaitse-, 
rahvatervise-, tööhõive-, taastuvenergia-, 
loomade heaolu ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) ÜPPs tuleb selgelt arvesse võtta 
Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse 
poliitikat, pöörates erilist tähelepanu 
vajadusele edendada naiste osalust 
maapiirkondade sotsiaal-majandusliku 
struktuuri arendamisel. Käesolev määrus 
peaks aitama kaasa naiste töö nähtavuse 
suurendamisele ning seetõttu tuleks seda 
arvesse võtta erieesmärkides, mida 
liikmesriigid peavad käsitlema oma 
strateegiakavades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.

(12) Arukam, kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse, toidusüsteemide ja arukate 
külade mitmekülgsust, panustades 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandades juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel tuleks järgida Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid täitma 
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ka ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonis sätestatud kohustusi ja 
tagama juurdepääsetavuse kooskõlas selle 
artikliga 9 ja vastavalt liidu õigusele, 
millega ühtlustatakse toodete ja teenuste 
ligipääsetavusnõuded. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid püüdma kõrvaldada 
ebavõrdsuse ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning integreerida soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimise vastu. Fondidest ei 
tohiks toetada meetmeid, mis aitavad 
kaasa mis tahes vormis segregatsioonile, 
diskrimineerimisele või tõrjumisele. 
Fondide eesmärke tuleks ellu viia kestliku 
arengu raames ja kooskõlas Århusi 
konventsiooniga ning liidu püüdlustega 
edendada keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
ning kliimamuutuste vastu võitlemise 
eesmärke, mis on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, kohaldades „saastaja maksab“ 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) ÜPP strateegiakavade eesmärgid 
tuleks siduda Euroopa sotsiaalõiguste 
samba raames sätestatud eesmärkidega. 
Kõigile parema ja kestlikuma tuleviku 
loomiseks tuleb toetuse andmisel 
keskenduda üldisele ja rahvusvaheliselt 
tunnustatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavale 2030 ning anda oma panus 
kestliku arengu eesmärkide ja nende 
2030. aasta sihteesmärkide saavutamisse. 
Liikmesriigid peaksid kohalikke 
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probleeme arvesse võttes tagama 
kooskõla, sidususe ja koostoime Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja kestliku arengu 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kaubanduskokkulepped kolmandate 
riikidega, kliimamuutused ning nendega 
kaasnevate äärmuslike ilmastikunähtuste 
sagedus ja raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. 
Toiduainete tarneahela 
tasakaalustamatus mõjutab peamiselt 
primaarsektorit, mis on selle nõrgim lüli, 
kuid niisugune tasakaalustamatus 
avaldab negatiivset mõju ka tootjate 
sissetulekule. Seega, kuigi 
põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes 
liidu maapiirkondades esineb struktuurilisi 
probleeme, nagu atraktiivsete 
töövõimaluste puudumine, oskustööjõu 
nappus, ühenduvuse, taristute ja oluliste 
teenuste alarahastatus, samuti noorte 
väljavool, on oluline tugevdada asjaomaste 
piirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda kooskõlas Corki deklaratsiooni 
versiooniga 2.0. Seda tuleb teha eelkõige 
töökohtade loomise ja põlvkondade 
vahetuse kaudu, tuues komisjoni 
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu 
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset 
kaasatust, põlvkondade vahetust ning 
edendades arukate külade loomist kõigis 
Euroopa maapiirkondades. Nagu on 
märgitud teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise 
kasutamisel olla tähtis roll rahastamisele 
juurdepääsu tagamisel ning 
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali 
edendamisel. Maapiirkondades on riigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 

(16) Keskkonnahoiu tugevdamine, 
põllumajandussüsteemis bioloogilise ja 
geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja 
kliimameetmete edendamine ning liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse 
panustamine on tulevikus ELi 
põllumajanduse, metsanduse ja maaelu 
arengu suur prioriteet. Seetõttu peaks ÜPP 
ülesehitus olema asjaomaseid eesmärke 
arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks ja uute probleemide 
tekkimise vältimiseks võetavad meetmed 
olema tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes 
liidu maapiirkondades esineb selliseid 
struktuurilisi probleeme ja halvemusi nagu 
turulepääsu puudumine ja vähenev 
investeeringutasuvus maapiirkondades, 
atraktiivsete töö-, haridus- ja 
koolitusvõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad sellised uued 
maapiirkondade väärtusahelad nagu 
taastuvenergia, agroökoloogilised 
toidusüsteemid, põllumajandustoodangu 



RR\1184165ET.docx 643/767 PE627.760v03-00

ET

kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

töötlemise ja turustamise 
detsentraliseeritud taristu, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ja ökoturism 
pakkuda maapiirkondadele suurt kasvu- 
ja tööhõivepotentsiaali. Sellega seoses 
tuleks suurendada rahastamisvahendite 
täiendavat rolli rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid ei peaks kehtestama 
toetusesaajal EAGFi ja EAFRD 
kasutamist raskendavaid lisaeeskirju.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
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põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes, 
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Toetusesaajad peaksid saama nendele 
nõuetele vastamise eest asjakohast 
hüvitist. Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Kuna nõuete täitmist nõutakse 
ühtmoodi kõigilt liikmesriikidelt, tuleks 
tagada, et nende nõuete täitmise eest 
makstavad toetused ühtlustataks 
võimalikult kiiresti. Selliste 
põllumajandustootjate suhtes, kes ei järgi 
kõnealuseid nõudeid, peaksid liikmesriigid 
tagama proportsionaalsete, tõhusate ja 
hoiatavate karistuste kohaldamise 
kooskõlas [horisontaalmäärusega].

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele ja 
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põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Niisugune 
suundumus on oluline liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
jaoks ning selleks saavad liikmesriigid 
näha ette noorte põllumajandustootjate 
täiendava sissetulekutoetuse. Seda liiki 
sekkumine tuleks kehtestada selleks, et 
pakkuda noortele põllumajandustootjatele 
täiendavat sissetulekutoetust pärast 
tegevuse alustamist.

uutele põllumajandustootjatele rahalisi 
raskusi ning seda tuleks võtta arvesse 
otsetoetuste jaotamisel ja suunamisel. 
Niisugune suundumus on oluline liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
jaoks ning selleks võivad liikmesriigid 
näha ette noorte põllumajandustootjate 
täiendava sissetulekutoetuse ning 
põllumajandusettevõtete ja muude 
maaettevõtete stardiabi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Arvestades põllumajandusega 
tegeleva rahvastiku märkimisväärset 
vananemist, mis ähvardab suurendada 
maapiirkondade rahvastikukadu, ja 
arvestades tungivat vajadust innustada 
uusi põllumajandustootjaid sektoriga 
liituma, on tänapäeval mõistlik anda 
liikmesriikidele võimalus tõsta noorte 
põllumajandustootjate eritoetuste saamise 
peamises toetuskõlblikkuse kriteeriumis 
seisnevat vanusepiiri 40 aastalt 45 aastale, 
tingimusel et see on tugevuste, nõrkuste, 
võimaluste ja ohtude analüüsi (SWOT-
analüüsi) kohaselt vajalik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
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et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. Lisaks 
tuleks lubada liikmesriikidel kasutada 
täiendavat osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, eelkõige 
kariloomade ja erikultuuride kasvatamise 
sektorite puhul, mis on eriti olulised 
sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi, kui muud 
vahendid on ebapiisavad või puuduvad 
täielikult. Liikmesriikidel peaks olema 
vabadus valida, millised sektorid sellest 
kasu saavad. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

Selgitus

Mõnes liikmesriigis tundub, et ilma tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuseta lahkuvad 
põllumajandustootjad kariloomade ja erikultuuride kasvatamise sektoritest ning lähevad üle 
majanduslikult kõige tasuvamate kultuuride, nagu teravilja ja rapsiseemnete tootmisele. 
Selleks et soodustada erikultuuride ja kariloomade kasvatamist ning tagada positiivne mõju 
tööhõivele ja keskkonnale, jätkatakse tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse 
kohaldamist ning samuti tuleks suurendada kõnealuse toetuse rahastamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
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territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele (võttes arvesse õigusliku 
staatuse saanud ja seda praegugi omavaid 
piirkondi) või kohalikele erivajadustele. 
Liikmesriigid peaksid andma toetust 
põllumajandustootjatele ja teistele maa 
valdajatele, kes vabatahtlikkuse alusel 
võtavad selliseid juhtimisalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
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samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist 
ning agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude ennetamist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise, 
mitmekesistamise ja vastupanuvõime 
tagamiseks ja võimendamiseks, samuti 
metsade ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised majanduslikud või 
sotsiaalsed piirangud. Looduslikust või 
muust konkreetsest eripärast tingitud 
piirangutega alade toetuste puhul tuleks 
jätkuvalt kohaldada maaelu arengu 
poliitikat 2014–2020. Selleks et ÜPP abil 
saaks tugevdada keskkonnaküsimustest 
hoolivat liitu ja tugevdada tema koostoimet 
looduse ja elurikkuse heaks tehtavate 
investeeringute rahastamiseks, on vaja 
eraldi meedet, mille kaudu hüvitatakse 
abisaajatele ebasoodsad asjaolud, mis 
tulenevad Natura 2000 ja veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Seepärast 
tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja 
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Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

direktiivi 92/43/EMÜ rakendamisest, et 
aidata kaasa Natura 2000 alade tõhusale 
majandamisele. Samas tuleks toetus teha 
kättesaadavaks põllumajandustootjatele, et 
aidata toime tulla vesikonna piirkondade 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Toetus peaks olema seotud ÜPP 
strateegiakavades kirjeldatud erinõuetega, 
mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest. 
Samuti peaksid liikmesriigid tagama, et 
põllumajandustootjatele makstavad 
toetused ei langeks kokku rahastamisega 
keskkonnakava alusel. Lisaks sellele 
peaksid liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakava koostamisel võtma arvesse 
Natura 2000 alade erivajadusi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks suurendada toetuste 
ja rahastamisvahendite vastastikust 
täiendavust. Kuna finantsvahendite 
kasutamine liikmesriikides on väga erinev, 
mis on tingitud erinevustest rahaliste 
vahendite kättesaadavuses, 
pangandussektori arengus, riskikapitali 
olemasolus, sellest, kuivõrd on 
haldusasutused ja paljud võimalikud 
toetusesaajad kursis finantsvahenditega, 
peaksid liikmesriigid sätestama ÜPP 
strateegiakavas asjakohased eesmärgid, 
toetusesaajad, eelistatud tingimused ning 
muud võimalikud toetuskõlblikkuse 
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toetuskõlblikkuse eeskirjad. eeskirjad.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses maakitsikusega, 
kõrgete hindadega ning juurdepääsuga 
krediidile. Nende ettevõtted on enam 
ohustatud hinna volatiilsusest (nii sisendite 
kui ka saagi puhul) ning nende vajadus 
ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste koolituse 
järele on suur. Seetõttu on oluline jätkata 
uute põllumajandusettevõtete loomise 
toetamist. Liikmesriigid peaksid välja 
töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses maakitsikusega, 
kõrgete hindadega ning juurdepääsuga 
krediidile. Nende ettevõtted on enam 
ohustatud hinna volatiilsusest (nii sisendite 
kui ka saagi puhul) ning nende vajadus 
ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste koolituse 
järele on suur. Seetõttu on oluline jätkata 
uute põllumajandusettevõtete loomise 
toetamist. Liikmesriigid peaksid välja 
töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate, uute 
põllumajandustootjate, maapiirkondade 
idufirmade ning maapiirkondade mikro- 
ja väikeste ettevõtjate kasvu soodustamise 
toetuse maksimaalse summa suurendamine 
kuni 100 000 euroni, mis oleks kättesaadav 
ka finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
traditsiooniliste kohalike ja piirkondlike 
kaubamärkide arendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Kohalike kogukondade algatatud 
projektide tulemuslikkuse ja eraldatud 
vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid finantseeskirjades 
sätestama, et ELi vahenditest võib 
rahastada ka finants- ja haldusjuhtimise 
kulusid kohalike maakogukondade ja 
teiste sarnaste kohalike osalejate 
teostatavate tegevuste puhul, mille 
eesmärk on määruse (EL) [ühissätete 
määrus] artikli 25 lõike 2 punktis c 
osutatud strateegiate elluviimine.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 b) Selleks et konkreetselt edendada 
digiüleminekut ja innovatsiooni, 
soodustada ettevõtluse arendamist, 
sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet 
maapiirkondades, samuti aruka ja 
kestliku energiavarustuse arendamist 
maapiirkondades, peaksid liikmesriigid 
oma ÜPP strateegiakavade raames 
koostama arukate külade strateegiad ja 
neid rakendama. Et kõiki 
maapiirkondadega seotud struktuurifonde 
(EAFRD, ERF, ESF+ ja EMKF) 
tõhusamalt ära kasutada, tuleks seda 
strateegiat rakendada kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu, nagu on 
sätestatud määruses (EL) ... [uus 
ühissätete määrus]. Seepärast peaks 
EAFRDst ajakohastamisstrateegiatele, 
sealhulgas liikmesriikide ÜPP 
strateegiakavas sätestatud arukate külade 
strateegiale ette nähtud rahalise toetuse 
määraks olema vähemalt 5 % EAFRD 
rahalistest vahenditest.

Selgitus

Arukad külad peaksid olema tulevikus maaelu arengus esiplaanil, mistõttu tuleks 
liikmesriikide ÜPP strateegiakavade raames arukate külade strateegia väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks eraldada piisavalt EAFRD vahendeid. Selle eesmärgi täitmiseks tuleks 
eraldada vahendeid ka teistest struktuurifondidest, sest see aitaks ELi maapiirkondi 
elujõulisena hoida.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. Iga 
liikmesriik või piirkond saab vastavalt 
vajadusele rahastada mitut teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooniga seotud 
meedet, kasutades käesolevas määruses 
välja töötatud sekkumisliike.

ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. Iga 
liikmesriik või piirkond (sh õigusliku 
staatuse saanud ja seda praegugi omavad 
piirkonnad) saab vastavalt vajadusele 
rahastada mitut teadmiste vahetamise ja 
innovatsiooniga seotud meedet, kasutades 
käesolevas määruses välja töötatud 
sekkumisliike ja tagades 
rahastamisvahendid uusimale 
tehnoloogiale juurdepääsuks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 

(48) Oluline on juhtida tähelepanu 
asjaolule, et ühtlustamisprotsess tuleks 
viia järk-järgult võimalikult kiiresti 
lõpule, et tagada liikmesriikide vahel aus 
konkurents ja toetada kogu ELis võrdsuse 
põhimõtet. ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada vahet ELi keskmise 
suunas. Selleks et võtta arvesse 
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võib ületada riiklikku eraldist. toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, mille abil liidu tasandil 
liigitada piirkonnad ja alad, mis võivad 
saada EAFRDst toetust. Selleks peaks 
liidu tasandil piirkondade ja alade 
määratlemine põhinema ühisel 
piirkondade liigitussüsteemil, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/20661 a. Uusimaid 
liigitusi ja andmeid tuleks kasutada 
piisava toetuse tagamiseks, eelkõige 
selleks, et tegeleda arengus mahajäänud 
piirkondadega ning liikmesriigisiseste 
piirkondadevaheliste erinevustega.
__________________
1 a Komisjoni 21. novembri 2016. aasta 
määrus (EL) 2016/2066, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid 
(ELT L 322, 29.11.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi – 
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 
kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

(52) Võttes arvesse, kui oluline ja 
hädavajalik on võidelda kliimamuutuse 
vastu kooskõlas liidu kohustusega 
rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja 
ÜRO säästva arengu eesmärke, panustab 
see programm liidu poliitikas esitatud 
kliimaküsimuste integreerimisse, et 
saavutada 2030. aastaks CO2-heitkoguste 
45 % vähendamine 2010. aastaga 
võrreldes ja 2050. aastaks 
CO2-neutraalsus, ja üldise eesmärgi – 
pühendada vähemalt 30 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste riiklike 
eesmärkidega, mis tulenevad 
kliimamuutuste, metsade, elurikkuse ja 
veega seotud liidu õigusaktidest või 
rahvusvahelistest kokkulepetest, on 
asjakohane koostada üks ÜPP 
strateegiakava liikmesriigi kohta.
Liikmesriikide haldusstruktuuri 
nõuetekohaselt arvesse võttes tuleks 
strateegiakavadesse lisada vajaduse korral 
maaelu arengu piirkondlikud meetmed.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa rakendamise 
delegeerimisel riigi tasandil vastavalt 
riiklikule raamistikule, et hõlbustada 
piirkondade vahelist koordineerimist 
riigiüleste probleemidega tegelemisel, on 
asjakohane, et ÜPP strateegiakavades on 
esitatud riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
koosmõju kirjeldus.

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa väljatöötamise ja 
rakendamise delegeerimisel riigi tasandil 
piirkondliku sekkumise programmide 
kaudu kooskõlas riikliku raamistikuga, et 
hõlbustada piirkondade vahelist 
koordineerimist riigiüleste probleemidega 
tegelemisel, on asjakohane, et ÜPP 
strateegiakavades on esitatud riiklike ja 
piirkondlike sekkumiste koosmõju 
kirjeldus, arvestades, et piirkondade 
kindlaksmääramine peaks põhinema 
ühisel piirkondade liigitussüsteemil, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
lihtsustamisele.

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
lihtsustamisele nii liidu kui ka liikmesriigi 
tasandil. Komisjon peaks liikmesriike 
abistama, et nad ei peaks kandma 
ebaproportsionaalset halduskoormust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 
on võimalik ainult Malta puhul.

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. EAFRDst 
tehnilise abi jaoks antava toetuse 
kogusummat tuleks suurendada 5 %ni 
EAFRD-le ette nähtud rahalisest 
eraldisest. Liikmesriigi algatusel antava 
tehnilise abi suurendamine on võimalik 
ainult Malta puhul.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73 a) Kontrollikoda on oma 25. oktoobri 
2018. aasta arvamuses nr 7/2018 
sedastanud, et tulemuspõhise süsteemi 
poole liikumine nõuab vajaduste 
kindlakstegemist usaldusväärsete tõendite 
alusel ning seda, et liikmesriigid 
koostaksid usaldusväärset ja võrreldavat 
statistikat. Selgeid, konkreetseid ja 
kvantifitseeritud ELi eesmärke, mille 
saavutamist oleks võimalik mõõta, peaksid 
toetama lõplikult välja töötatud 
mõtestatud väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(75 a) Tulemuspõhine rakendamismudel, 
mis hõlmab tulemuspõhist hindamist, ei 
tohiks kõrvaldada vajadust kontrollida 
kulutuste seaduslikkust ja korrektsust.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(92 a) Euroopa Liidu saarepiirkondades 
esineb põllumajandustegevuse 
elluviimisel ja maapiirkondade arengul 
erilisi raskusi. Seetõttu on soovitav 
hinnata ühise põllumajanduspoliitika 
mõju nendes piirkondades, et kohandada 
nende eripärasid arvesse võtvaid 
strateegiakavasid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide koostatavad ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavad 
(edaspidi „ÜPP strateegiakavad“), sihtide 
seadmine, sekkumiste kindlaksmääramine 
ja rahaliste vahendite eraldamine, mis on 
kooskõlas erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega;

c) liikmesriikide poolt asjakohasel 
juhul koos piirkondadega koostatavad 
ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavad (edaspidi „ÜPP 
strateegiakavad“), sihtide seadmine, 
sekkumiste kindlaksmääramine ja rahaliste 
vahendite eraldamine, mis on kooskõlas 
erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
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poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [ühissätete 
määrus]26 II jaotise III peatükki ning 
artikleid 41, 43 ja 60.

__________________ __________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „keskkonna- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse tagamine“ – 
struktureeritud protsess, mille eesmärk on 
tagada selliste vahendite tulemuslik 
kohaldamine, mis aitavad vältida ELi 
kulutuste kahjulikku mõju ning 
maksimeerida nende kasulikkust ELi 
keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse 
seisundile, lähtudes komisjoni ELi eelarve 
bioloogilise mitmekesisuse tagamise 
ühtsest raamistikust ning kooskõlas 
riiklike eeskirjade ja suunistega (kui need 
on olemas) või rahvusvaheliselt 
tunnustatud normidega;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) „ilmastikukindluse tagamine“ – 
protsess, mille abil tagatakse riiklike 
eeskirjade ja suuniste (kui need on 
olemas) või rahvusvaheliselt tunnustatud 
normide kohaselt taristu vastupidavus 
negatiivsele kliimamõjule;
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j c) „linnapõllumajandus“ – 
linnapiirkonnas toimuv põllumajanduslik 
tegevus.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

1. Liikmesriigid määratlevad, 
vajaduse korral koostöös piirkondadega, 
oma ÜPP strateegiakavas vähemalt 
mõisted „põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“ ja „uus 
põllumajandustootja“, lähtudes 
järgmisest:

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ on maa, mis ei ole 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem ning (juhul kui liikmesriigid nii 
otsustavad) mida ei ole haritud vähemalt 
viis aastat ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
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hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), sealhulgas 
põõsaste ja/või puudega metsakarjamaad, 
mis sobivad karjatamiseks või loomasööda 
tootmiseks;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Otsetoetuste vormis 
sekkumisliikide puhul peab 
„rahastamiskõlblik hektar“ olema 
määratletud nii, et see hõlmab 
põllumajandusliku majapidamise mis tahes 
põllumajandusmaad:

c) otsetoetuste vormis sekkumisliikide 
puhul peab „rahastamiskõlblik hektar“ 
olema määratletud nii, et see hõlmab 
põllumajandusliku majapidamise mis tahes 
põllumajandusmaad ning tagab 
nõuetekohased kasutusõigused:

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – lõik 1 – punkt ii – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „rahastamiskõlblike hektarite“ 
kontseptsiooni kohaldamisel 
linnapõllumajanduse suhtes lähtutakse 
arvessevõetava pindala arvutamisel 
asjakohase põllukultuuri keskmise 
aastase mahu tootmiseks vajaliku pindala 
suurusest.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 

d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
liikmesriikidel määratleda viisil, millega 
tagatakse, et sissetulekutoetust ei eraldata 
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus 
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üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

moodustab üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised teatavad tingimused nagu 
sissetuleku testid või 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „uus põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmab 
järgmist:
i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;
ii) asjakohast koolitust ja/või 
asjakohaseid oskusi.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Uue põllumajandustootja“ määratluse 
alla ei kuulu põllumajandustootjad, kes 
kuuluvad punktis e esitatud määratluse 
alla.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut kooskõlas aluslepingu asjakohaste 
eesmärkidega ning see aitab saavutada 
järgmisi üldeesmärke:

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduga kindlustatuse;

a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab kestliku, detsentraliseeritud ja 
pikaajalise toiduga kindlustatuse ja 
toiduohutuse ning millega hoitakse samal 
ajal ära ületootmine;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

b) edendada keskkonnahoidu, 
elurikkust ja kliimameetmeid ning 
panustada liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade c) püüelda maapiirkondade 
majanduse ja kogukondade 
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sotsiaal-majanduslikku olukorda. tasakaalustatud territoriaalse arengu 
poole, mis hõlmab ka tööhõive loomist ja 
säilitamist, pöörates tähelepanu 
rahuldava elatustaseme saavutamisele ja 
maapiirkondade rahvastikukao 
ärahoidmisele;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) suurendada maakeskkonna 
atraktiivsust.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, pöörates 
ümber põllumajandustootjate ja 
põllumajandusstruktuuride vähenemise 
suundumuse, et suurendada pikaajalist 
toiduga kindlustatust ning tagada 
kvaliteetse sööda ja toidu tarned;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) saavutada järk-järgult 
liikmesriikide seas täielik väline 
ühtlustamine;
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turu orienteeritust eri turgudele, 
sealhulgas kohalikele ja piirkondlikele 
turgudele, pöörates suuremat tähelepanu 
teadusuuringutele, kestlike tootmisviiside, 
meetodite ja vahendite levitamisele ning 
digiüleminekule, samuti uusimale 
tehnoloogiale juurdepääsu 
parandamisele;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse;

d) panustada kasvuhoonegaaside 
vähendamisse, kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk;

e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade nagu vee, mulla ja õhu 
tõhusat majandamist, kaitset ja nende 
seisundi parandamist;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid, eelkõige 
parandada mulla seisundit, ning säilitada 
elupaiku ja maastikke;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

g) parandada põlvkondade vahetust 
ning olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) toetada maapiirkondades võrdseid 
võimalusi erimeetmetega, mille eesmärk 
on toetada ja tunnustada naiste tööd 
põllumajanduses, loomakasvatuses, 
käsitöös, turisminduses ja kohalike 
teenuste osutamisel maapiirkondades;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 

h) edendada inimväärset tööhõivet, 
tegevuse mitmekesistamist, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
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biomajandust ja säästvat metsamajandust; biomajandust ja säästvat metsamajandust;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vähendada maapiirkondades 
vaesust ja tõrjutust;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) parandada maapiirkondade 
põhiteenuseid ja -taristut.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

2. Erieesmärkide saavutamise nimel 
tagavad komisjon ja liikmesriigid, et ÜPP 
toetuse halduskoormust vähendatakse 
võimalikult palju.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad täiendada I lisas 
sätestatud väljund- ja tulemusnäitajaid 
nende üksikasjalikuma jaotuse abil, et 
kohandada neid vastavalt oma riiklike ja 
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piirkondlike strateegiakavade eripärale.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Selgitus

Näitajad peaksid olema lihtsad, proportsionaalsed ja seonduma ÜPP eesmärkidega. 
Saavutatud poliitika tulemusnäitajad peaksid olema liikmesriikide jaoks selged alates 
määruse suhtes kokkuleppele jõudmise hetkest. Nende muutmine delegeeritud õigusaktide abil 
ei ole kulutõhus ega kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 
sekkumisliikidel, kooskõlas käesolevas 
peatükis kehtestatud ühiste nõuetega.

Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 
sekkumisliikidel, kooskõlas käesolevas 
peatükis kehtestatud ühiste nõuetega. 
Piirkonnad saavad IV peatükis sätestatud 
sekkumised määrata kindlaks artiklis 95 a 
sätestatud piirkondliku sekkumise 
programmide raames.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus



RR\1184165ET.docx 669/767 PE627.760v03-00

ET

Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Liikmesriigid töötavad asjakohasel juhul 
koostöös piirkondadega välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Soolise võrdõiguslikkuse ja 

mittediskrimineerimise edendamine
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisel ja 
rakendamisel, sealhulgas seire, 
aruandluse ja hindamise käigus, võetakse 
kogu aeg arvesse ja edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ning soolise perspektiivi 
integreerimist. Liikmesriigid ja komisjon 
võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida 
ÜPP strateegiakavade ettevalmistamisel ja 
rakendamisel ära igasugune 
diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Eelkõige 
pööratakse ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamisel ja rakendamisel kogu 
aeg tähelepanu puudega inimeste 
juurdepääsuvõimalustele.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)



PE627.760v03-00 670/767 RR\1184165ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Kestlik areng

ÜPP strateegiakavade eesmärke tuleb ellu 
viia kooskõlas kestliku arengu 
põhimõttega ning liidu püüdlustega 
edendada keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärke, mis on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse „saastaja maksab“ 
põhimõtet. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ÜPP erieesmärkide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
elurikkust, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist. 
Sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel 
järgitakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliima ja keskkond; a) kliima, elurikkus ja keskkond;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustöötajate 
sotsiaalsete õiguste austamine.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Seda eesmärki silmas 
pidades püüavad nad eelkõige kehtestada 
riigi, piirkondlikul ja vajaduse korral 
piirkondlikust tasandil madalamal 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste 
alade konkreetseid mulla- ja 
kliimatingimusi ning omadusi, näiteks 
olemasolevat põllumajandustootmist, 
maakasutust, külvikorda, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tootjaorganisatsioonide loomine 
ning nende arengu toetamine;

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamine ning detsentraliseeritud 
toiduainete ja põllumajanduse 
tarneahelate kujundamine;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend. 
Vahend peaks tagama vähemalt järgmised 
elemendid ja funktsioonid.
a) Elemendid
– põllumajandusettevõtet käsitlev 
asjakohane teave, mis põhineb põldude 
identifitseerimise süsteemil (LPIS) ning 
ühtsel haldus- ja kontrollisüsteemil 
(IACS);
– mullaproove käsitlev teave vastavalt 
asjakohasele ruumilisele ja ajalisele 
skaalale;
– teave asjakohaste majandamistavade, 
varasemate saagiandmete ning 
saagikuseesmärkide kohta;
– teave põllumajandusettevõttes toitainete 
haldamise suhtes kohaldatavate 
asjakohaste õiguslike piirangute ja nõuete 
kohta;
– täielik toitainete eelarve.
b) Funktsioonid
– eri allikatest (põldude identifitseerimise 
süsteemist (LPIS), ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist (IACS), 
põllumajandustootja koostatud andmetest, 
mullaanalüüsidest jne) pärit teabe 
võimalikult ulatuslik automaatne 
koondamine, et vältida 
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põllumajandustootjate andmete 
topeltsisestamist;
– kahepoolne suhtlemine 
makseasutuste/korraldusasutuste ja 
põllumajandustootjate vahel on lubatud;
– modulaarsus ja võimalus toetada 
täiendavaid jätkusuutlikkuse eesmärke 
(nt heitkoguste ohjamine, veemajandus);
– ELi andmete koostalitlusvõime, avatuse 
ja taaskasutamise põhimõtete järgimine;
– andmete turvalisuse ja privaatsuse 
tagamine kooskõlas parimate kehtivate 
standarditega.

Selgitus

Põllumajandusettevõtte säästlikku toitainekasutust soodustava abivahendi elemendid ja 
funktsioonid tuleks lisada alusakti.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad 60 000 
eurot, tehes seda järgmiselt:

1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad 
60 000 eurot.

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul;
(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul;
(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
100 000 eurot jääva summa puhul;
(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.

Selgitus

Otsetoetuste vähendamine/piiramine toob kaasa kummalised stiimulid, mis ei toeta 
põllumajandusettevõtete struktuurilist arengut. 60 000 eurost suuremate otsetoetuste 
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vähendamine ei mõjutaks kahjulikult üksnes erakordselt suuri üksusi, vaid ka keskmise 
suurusega üksusi, kes on samuti soovinud investeerida ja kasvada. Kui artiklis 15 kavandatud 
ülemmäärasid rakendatakse, võib see samuti luua stiimuli põllumajandusettevõtete jaotuseks, 
mida ei saa pidada asjakohaseks. Palkade ja nendega seotud maksete arvutamine tooks kaasa 
halduskoormuse nii põllumajandustootjale kui ka liikmesriigile. Vajalik on lihtsustamine.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevuse ja sellega 
seotud tegevustega, sealhulgas tööhõivega 
seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega ja sellega seotud tegevustega, 
kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud summade Punktides a ja b osutatud summade 
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arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid keskmisi 
standardpalku korrutatuna asjaomase 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
aastaste tööühikute arvuga.

arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandusliku tegevuse või sellega 
seotud tegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid tegelikke 
tööjõukulusid ja palku korrutatuna 
asjaomase põllumajandustootja poolt 
deklareeritud aastaste tööühikute arvuga.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põllumajandustootjatele, kelle 
puhul on kindlaks tehtud, et nad lõid 
käesoleva artikli õiguslike tagajärgede 
ärahoidmiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult, ei anta soodustust, mis 
seisneb toetuse vähendamise vältimises.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus, 
et oleks tagatud eraldiste nõuetekohane 
jaotamine toetuse saamise õigustele 
vastavatele toetusesaajatele.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandusliku majapidamise 
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise.

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandusliku majapidamise 
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise. 
Selle künnisega nähakse 
linnapõllumajandusele ette eriväärtused.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muud põllumajandustootjad, kes 
määratakse kindlaks objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel ning kes vastavalt artiklis 96 
kirjeldatud vajaduste hindamisele on 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide suhtes 
haavatavamad või nende saavutamiseks 
asjakohasemad, pöörates prioriteetide 
seadmisel erilist tähelepanu naiste 
kaasamisele põllumajandustegevusse.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
toetust, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Liikmesriigid kavandavad 
vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
või hektari kohta makstavat toetust 
käesolevas jaos ja käesoleva peatüki 3. jaos 
osutatud otsetoetuste asemel. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
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põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse artikli 4 
lõike 1 punktis d sätestatud 
kriteeriumidele vastavalt määratletud 
noortele põllumajandustootjatele 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
ja uute põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arendamist 
maapiirkondades“, mis on kehtestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g, ning selleks, et 
suunata vähemalt 2 % oma otsetoetuste 
eraldistest selle eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas artikli 86 lõikega 4, võivad 
liikmesriigid sätestada täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhilise sissetulekutoetuse 
raames, millele on osutatud artiklis 17.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
kuni 7 aastaks tootmiskohustusega 
sidumata iga-aastase toetuse vormis 
rahastamiskõlbliku hektari kohta; see 
võidakse arvutada välja riigi tasandil või 
vastavalt artikli 18 lõikes 2 määratletud 
territooriumidele.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätted tootjaorganisatsioonidesse või 
ühistutesse kuuluvate noorte 
põllumajandustootjate kohta, et nad ei 
jääks selliste üksustega liitumisel ilma 
käesoleva artikli kohasest toetusest.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavad Kliima-, elurikkuse ja keskkonnakavad

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad 
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat, nii 
looduses kui ka põllumajanduses esinevat 
elurikkust ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad 
asjakohasel juhul koostöös piirkondadega 
käesoleva artikli alusel toetuse andmise 
eesmärgil kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu. Kõnealused 
tavad peavad olema kavandatud nii, et 
need vastaksid ühele või mitmele 
konkreetsele keskkonna- ja kliimaalasele 
eesmärgile, mis on esitatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealused tavad peavad olema välja jäetud
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kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

7. Liikmesriigid tagavad asjakohasel 
juhul koostöös piirkondadega, et 
käesoleva artikli alusel toimuv sekkumine 
on kooskõlas artikliga 65.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis täiendavad käesolevat 
määrust lisaeeskirjadega ökokavade 
kohta.

välja jäetud

Selgitus

Kõik vajalikud eeskirjad tuleks sätestada alusmääruses. See oleks oluline, sest otsused nendes 
küsimustes tuleks teha nõukogu ja parlamendi tasandil. Lisaks sellele tuleks ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisel teada kõiki asjaomaseid ELi eeskirju.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
veesidumisvõime ja süsinikusisalduse 
suurendamine;
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega;

b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega;

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) müügiedendus, teavitustegevus ja 
turustamine, sealhulgas meetmed ja 
tegevused, millega soovitakse eelkõige 
tõsta tarbijate teadlikkust liidu 
kvaliteedikavadest ja tervislike dieetide 
olulisusest ning turgude 
mitmekesistamine;

f) müügiedendus, teavitustegevus ja 
turustamine, sealhulgas meetmed ja 
tegevused, millega soovitakse eelkõige 
tõsta tarbijate teadlikkust liidu 
kvaliteedikavadest ja tervislike dieetide 
olulisusest ning mitmekesistada 
põllumajanduslikke tegevusi, sh kohalike 
ja piirkondlike omadustega 
põllumajandustoodete tootmist, ning 
põllumajandusega seotud tegevusi, nt 
agroturismi ja metsamajandust;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud; d) investeeringud, eelkõige 
maapiirkondade taristusse;

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

e) noorte põllumajandustootjate ja 
uute põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ning maapiirkondade mikro- ja 
väikeste ettevõtjate kasvu soodustamine;

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) maapiirkondades naiste toetamine;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) arukate külade strateegia 
väljatöötamine.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) mägi- ja muud alad, kus valitsevad 
kõrguse, pinnakalde, kehvade muldade, 
kliima või muude tegurite tõttu 
ebasoodsad tingimused.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. eraldatud või suhteliselt halvasti 
juurdepääsetavad alad

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest ja 
kulukategooriatest ning see peab hõlmama 
vähemalt järgmist:

Liikmesriigid koostavad mittetäieliku 
loetelu rahastamiskõlbmatutest 
investeeringutest ja kulukategooriatest ning 
see peab hõlmama vähemalt järgmist:

Selgitus

Täieliku loetelu koostamine rahastamiskõlbmatutest investeeringutest oleks keeruline. Kas iga 
investeering, mida loetelus ei ole, on vastuvõetav? Targem oleks esitada soovituslik loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

c) maa ostmine summa eest, mis 
ületab 10 % asjakohase tegevuse 
rahastamiskõlblikest kogukuludest, välja 
arvatud maa ostmine keskkonnakaitseks 
või maa ostmine noorte või uute 
põllumajandustootjate poolt, kasutades 
selleks rahastamisvahendeid;

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

b) investeeringud maapiirkonna 
avaliku ja erasektori pakutavatesse 
põhiteenustesse, sealhulgas 
digitaliseerimine;

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) investeeringud, mida toetatakse 
[ühissätete määruse] artiklis 26 
määratletud kogukonna juhitud kohaliku 
arengu strateegiate kaudu;

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringud;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) põllumajanduslikud 
investeeringud, mis tehakse looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangutega 
aladel.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, ennetähtaegselt pensionile 
jäämise kavad, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ning maapiirkondade mikro- ja 
väikeste ettevõtjate kasvu soodustamine

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, ennetähtaegselt pensionile 
jäämise kavadeks, 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks ning 
maapiirkondade mikro- ja väikeste 
ettevõtjate kasvu soodustamiseks (kui 
need loovad või säilitavad töökohti) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud ühe või 
rohkema erieesmärgi saavutamisele.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine;

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) liikmesriigid võivad kehtestada 
tootjaorganisatsioonidesse või ühistutesse 
astuvate noorte põllumajandustootjate 
kohta erisätted, et nad ei jääks stardiabist 
ilma. Nimetatud sätetes järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
määratakse kindlaks noore 
põllumajandustootja osalemine 
tootjaorganisatsioonis või ühistus;

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
seoses põllumajanduse või metsamajanduse 
või põllumajandusliku majapidamise 
sissetuleku mitmekesistamisega;

b) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
ning maapiirkondade mikro- ja väikeste 
ettevõtjate kasvu soodustamine seoses 
põllumajanduse, metsamajanduse, 
biomajanduse, ringmajanduse, turismi ja 
maapiirkondade muude sektoritega või 
põllumajandusliku majapidamise 
sissetuleku mitmekesistamisega;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
sellisele mittepõllumajanduslikule 
tegevusele maapiirkondades, mis kuuluvad 
kohalike arengustrateegiate alla.

c) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
ning maapiirkondade mikro- ja väikeste 
ettevõtjate kasvu soodustamine sellise 
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul, 
millega tegelevad oma tegevust 
mitmekesistavad põllumajandustootjad 
ning väikesed ja mikroettevõtjad ja 
füüsilised isikud maapiirkondades, mis 
kuuluvad kohalike arengustrateegiate alla.
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjate 
ennetähtaegselt pensionile jäämise kavad.

Selgitus

Selleks et kiirendada põllumajandustootjate põlvkondade vahetust, peaksid liikmesriigid 
saama anda selle sekkumisliigi alusel toetust ka selliste põllumajandustootjate 
ennetähtaegselt pensionile jäämise kavadele, kes annavad oma põllumajanduslikud 
majapidamised üle noortele põllumajandustootjatele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad anda kuni 1/3 
eelmises lõikes sätestatud summast 
põllumajandustootjate ennetähtaegselt 
pensionile jäämise kavadele nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Selgitus

Selleks et kiirendada põlvkondade vahetust, peaks liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
ennetähtaegselt pensionile jäämise kavad, mida tuleks osaliselt rahastada noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud rahalisest toetusest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
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edaspidi ette näeb. edaspidi ette näeb.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma põllumajandustegevusega 
seotud ettenägematuid ja väljapoole nende 
kontrolli jäävaid tootmis- ja 
sissetulekuriske ning mis aitavad kaasa 
artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) avaliku sektori vahendeid 
eraldatakse kindlustusmaksete tegemiseks 
ainult juhul, kui toetusesaaja kohustub 
võtma riski (riskile avatust) minimeerivaid 
leevendusmeetmeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes selleks, et katta vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes juhul, kui on võetud 
meetmeid riskide leevendamiseks või 
minimeerimiseks, ning niisuguste kahjude 
katmiseks, mis moodustavad vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
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alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.

põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 a
Arukate külade strateegia väljatöötamine

1. Selleks et edendada 
digiüleminekut ja innovatsiooni, 
soodustada ettevõtluse arendamist, 
sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet 
maapiirkondades, töötavad liikmesriigid 
oma ÜPP strateegiakavades välja arukate 
külade strateegia ja rakendavad seda, 
võttes arvesse artikli 64 punktides a, b, d, 
e, g ja h sätestatud sekkumisliike ning 
elemente, mis tagavad artiklis 102 
sätestatud ajakohastamise ja strateegiad.
2. Liikmesriigid peaksid lisaks 
eelmises lõikes osutatud sekkumisliikidele 
pöörama erilist tähelepanu meetmetele, 
mille raames tegeletakse maapiirkondades 
järgmiste küsimustega:
a) maapiirkondade majanduse 
digiüleminek;
b) täppispõllumajandus;
c) digiplatvormide arendamine;
d) liikuvus maapiirkondades;
e) sotsiaalne innovatsioon;
f) arukate energiasüsteemide, 
nutivõrkude ja aruka energiasalvestuse 
väljatöötamine kohalikul tasandil ning 
energiaühistute arendamise toetamine.
3. Liikmesriigid võtavad eriliselt 
arvesse EAFRD ning teiste Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
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vahelist kooskõlastamist, nagu on 
sätestatud artikli 98 punkti d 
alapunktis iii.
4. Liikmesriigid võivad lisada oma 
arukate külade strateegia kogukondade 
juhitud kohaliku arengu integreeritud 
strateegiatesse, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/xxxx [uus ühissätete 
määrus] artikli 25 punktis c.

Selgitus

Arukad külad peaksid olema tulevikus maaelu arengus esiplaanil, mistõttu tuleks 
liikmesriikide ÜPP strateegiakavade raames arukate külade strateegiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks eraldada piisavalt EAFRD vahendeid. Selle eesmärgi täitmiseks tuleks 
eraldada vahendeid ka teistest struktuurifondidest, sest see aitaks ELi maapiirkondi 
elujõulisena hoida.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
pärast konsulteerimist artiklis 111 osutatud 
seirekomisjoniga. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
toetuse suunamine vastavalt sekkumise 
eesmärgile.

ÜPP strateegiakava riiklik või asjakohasel 
juhul piirkondlik korraldusasutus või muu 
selleks määratud vahendusasutus määrab 
kindlaks valikukriteeriumid järgmiste 
sekkumisliikide puhul: investeeringud, 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ning maapiirkondade mikro- ja 
väikeste ettevõtjate kasvu soodustamine, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
erimeetmed maapiirkondades naiste 
toetamiseks, pärast konsulteerimist 
artiklis 111 osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile. 
Toetusesaajad valitakse konkursikutsete 
põhjal, kasutades selleks tulemuslikke 
majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid kriteeriume.
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Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuste valimisel tagavad 
korraldusasutused, et kavandatud 
sekkumismeetmetega tagatakse 
ilmastikukindlus ning keskkonna- ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis on 
saanud programmi „Horisont 2020“ või 
„Euroopa horisont“ kvaliteedimärgise või 
on valitud välja programmi „Life+“ 
raames, tingimusel et sellised tegevused on 
ÜPP strateegiakavaga kooskõlas.

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis on 
valitud välja programmi „Life+“ raames, 
tingimusel et sellised tegevused on ÜPP 
strateegiakavaga kooskõlas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades 78 811 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 
1. jaanuarist 2021 kuni 
31. detsembrini 2027 on 2018. aasta 
hindades 96 712 miljonit eurot kooskõlas 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
aastateks 2021–202738.

_________________ _________________
38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

38 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM(2018) 322 final.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse kõikidele sekkumistele 
kohaldatav ühtne EAFRD osaluse määr.

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse kõikidele sekkumistele 
kohaldatav EAFRD toetuse osaluse määr 
kõigis piirkondades, mis vastavad ühise 
statistiliste territoriaalüksuste liigituse 
2. tasandile (edaspidi „NUTS 2. tasandi 
piirkonnad“), mis loodi 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003, mida on 
muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EAFRD vahendid eraldatakse 
järgmisele kolmele NUTS 2. tasandi 
piirkonna kategooriale:
a) vähem arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on väiksem kui 75 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst 
(edaspidi „vähem arenenud piirkonnad“);
b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–100 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst 
(edaspidi „üleminekupiirkonnad“);
c) enam arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on suurem kui 100 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst 
(edaspidi „enam arenenud piirkonnad“).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Piirkondade klassifitseerimine 
ühte kolmest piirkonnakategooriast 
määratakse kindlaks selle alusel, kuidas 
iga piirkonna SKP elaniku kohta, mis on 
väljendatud ostujõu standardites ja 
arvutatud liidu arvandmete alusel 
ajavahemikuks 2014–2016 või seoses 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (mida on 
muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066) liikmesriikide 
arvutatud ja esitatud andemete alusel, on 
seotud ELi 27 liikmesriigi sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

a) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 65 % rahastamiskõlblikest 
kuludest artikli 66 kohaste maksete puhul;

c) 65 % üleminekupiirkondade puhul;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 43 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

d) 50 % enam arenenud piirkondade 
puhul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, on piirkondade puhul, 
millele võib anda artikli 66 kohast toetust 
ning mis ei ole hõlmatud punktidega a, b 
ja c, EAFRD osaluse maksimummäär 
65 % rahastamiskõlblikest kuludest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule;

a) 85 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
artiklis 25 osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule.

1. Vähemalt 10 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
artiklis 25 osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule.



PE627.760v03-00 696/767 RR\1184165ET.docx

ET

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
elementidele, millega tagatakse artikli 102 
punktis a sätestatud ÜPP kaasajastamine, 
ja artikli 102 punktis b sätestatud 
strateegiatele.

Selgitus

5 % EAFRD osalusest tuleks eraldada strateegiatele, mis tagavad põllumajandusliku 
toidutööstussektori ajakohastamise, ja arukate külade strateegiatele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, välja arvatud 
artikli 66 kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Selgitus

Support for areas with natural constraints is excluded in the proposal from the EAFRD 
contribution earmarked for interventions addressing specific environmental and climate 
objectives. This exclusion is unacceptable. The Rural Development Programme makes it 
possible to make payments to farmers in areas where, for example, they are facing difficult 
climatic conditions. These payments mitigate the risks associated with land abandonment, 
desertification, biodiversity loss and loss of valuable rural areas. The establishment of areas 
is based on the criteria laid down in rural development legislation.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 4 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

Kuni 5 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud 
artiklis 112.

Selgitus

Põllumajandusettevõtete nõuandeteenustega seotud suurema arvu kohustuste tõttu tuleks 
suurendada tehnilise abi jaoks antavat toetust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte ja 
uute põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arendamist“, mis on 
sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis g. 
Lähtudes olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsist 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) ning 
käsitlemist vajavate vajaduste 
kindlakstegemisest kasutatakse summat 
järgmisteks sekkumisliikideks:

Muudatusettepanek 144

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ilma et see piiraks esimeses lõigus 
sätestatut, ei tohi liikmesriik määrata 
noortele põllumajandustootjatele eraldist, 
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mis oleks väiksem perioodil 2014–2020 
sama eesmärgi täitmiseks määratud 
keskmisest aastasest eraldisest;

Muudatusettepanek 145

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 70 % VII lisas sätestatud 
summadest tuleb sihtotstarbeliselt 
eraldada jätkusuutlikkuse tagamiseks 
antavaks põhiliseks sissetulekutoetuseks, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
2. jao 1. alajaos.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 4 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 16 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse 
III jaotise II peatüki 3. jao 1. alajao 
kohaselt valgurikaste taimede toetusele.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EAFRD rahaeraldise puhul 
nähakse väikese rahvaarvuga 
maapiirkondade jaoks ette konkreetne 
lisasumma.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriigid näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad näevad oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma (ilma artiklis 89 osutatud 
varieeruvusprotsenti kohaldamata) ja 
kavandatud väljundite korrutis olema 
käesoleva soovitusliku rahaeraldisega 
võrdne.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad otsustada ümber paigutada:

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Liikmesriigid koostavad asjakohasel juhul 
koos piirkondadega oma ÜPP 
strateegiakavad kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määravad liikmesriigid 
ja asjakohasel juhul piirkonnad oma ÜPP 
strateegiakavades artiklis 97 osutatud 
sekkumisstrateegia, milles määratakse 
kindlaks mõõdetavad sihtväärtused ja 
vahe-eesmärgid artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab asjakohasel juhul 
koostöös piirkondadega kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad 
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud 
ÜPP strateegiakavaga.

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud ja neid rakendatakse 
piirkondlikul tasandil piirkondliku 
sekkumise programmide kaudu, tagavad 
liikmesriigid nende sidususe ja kooskõla 
ÜPP strateegiakavadega.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid, keskkonnavaldkonna 
partnerid ning sotsiaalse kaasatuse, 
põhiõiguste, puudega inimeste õiguste, 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kohalikud tegevusrühmad või 
muud allpiirkondlikud arenguasutused, 
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kes saavad programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatavaid 
vahendeid kasutada.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid võrdsetel tingimustel ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisse ja 
rakendamisse.

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerluse korraldamine ja rakendamine 
toimub kooskõlas komisjoni delegeeritud 
määrusega (EL) nr 240/2014.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon loob partnerite jaoks 
kontaktpunkti, millega tagatakse nende 
jaoks vahetu juurdepääs komisjonile.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad 
nõuetekohase finantsjuhtimise ning ELi 
vahendite tõhusa ja tulemusliku 
kasutamise. Nad hoiavad ära igasuguse 
õigusnormide rikkumise ning ELi 
vahendite ebatõhusa kasutamise. 
Liikmesriigid ja komisjon teevad 
üheskoos tööd selle nimel, et kaitsta ELi 
finantshuve ning tagada, et järgitakse 
huvide konflikti tõkestavaid õigusakte. 
Nad võtavad ennetusmeetmed pettuste, 
korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 
tegevuse vastu ning võtavad ka meetmeid 
huvide konflikti tekitavate olukordade 
ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ja maaelu arengu 
sekkumiste kirjeldus;

d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ning maaelu ja arengu 
sekkumiste kirjeldus ning piirkondliku 
juhtimise ja rakendamise korral otsene 
viide seotud piirkondlikule 
auditiprogrammile, nagu on sätestatud 
artikli 95 lõike 2 punktis f;

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sihtväärtus ja rahastamiskavad; e) sihtväärtus ja rahastamiskavad, 
sealhulgas asjakohasel juhul piirkondliku 
sekkumise programmides esitatud 
sihtväärtused ja rahastamiskavad;
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Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõppsaajate huvides toimuva 
lihtsustamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud elementide 
kirjeldus.

h) lõplike toetusesaajate huvides 
toimuva lihtsustamise, 
rahastamisprogrammide paindlikkuse 
suurendamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud meetmete kogum.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) maaelu arengu programmi 
teostamise liigendatud kirjeldus, mis 
hõlmab üksikasjalike otsuste tegemise 
delegeerimist kohalikele 
tegevusrühmadele või muudele 
allpiirkondlikele arenguasutustele, kellel 
on õigus programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatud 
vahendeid kasutada.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta;

c) III lisa partneritega 
konsulteerimise, partnerite esitatud 
dokumenteeritud seisukohade ning 
selgituse kohta, kas ja kuidas 
korraldusasutus on neid seisukohti 
arvesse võtnud;

Muudatusettepanek 166
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) VI lisa piirkondliku sekkumise 
programmide kohta.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 95 a
Piirkondliku sekkumise programmid

Iga piirkondliku sekkumise programm 
sisaldab vähemalt järgmisi jagusid:
a) SWOT-analüüsi kokkuvõte;
b) vajaduste hindamise kokkuvõte;
c) sekkumisstrateegia;
d) kooskõlas artiklis 99 sätestatud 
riikliku strateegiakavaga piirkondlikul 
tasandil juhitavate ja rakendatavate 
sekkumiste toimimisalane kirjeldus. 
Konkreetsemalt sisaldab iga artikli 95 a 
punktis c osutatud strateegias sätestatud 
sekkumine järgmisi elemente:
i) abi kirjeldus;
ii) toetuskõlblikkuse tingimused;
iii) toetusmäär;
iv) toetuse ühikusumma arvutamine;
v) rahastamiskava;
vi) tulemusnäitajad;
vii) sihtväärtused;
viii) selgitus sihtväärtuste saavutamise 
kohta;
e) mitmeaastane finantsraamistik;
f) juhtimis- ja 
koordineerimissüsteemi kirjeldus.
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Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) liikmesriikide 
põllumajandustoodetega seotud 
omavarustatuse analüüs;

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada nende ettevõtluse arendamist“, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis g, 
esitatakse ülevaade ÜPP strateegiakava 
vastavatest sekkumistest ning 
eritingimustest, mille näiteks on artikli 22 
lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta ja 
fondi kohta.

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia 
digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks 
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 
tõhususe parandamise nimel.

b) strateegiad digitehnoloogia 
arendamiseks põllumajanduses ja 
maapiirkondades, arukate külade 
arendamiseks ning kõnealuste 
tehnoloogiate kasutamiseks ÜPP 
strateegiakava sekkumiste tulemuslikkuse 
ja tõhususe parandamise nimel.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partnerite konsultatsioonide tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus.

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partnerite konsultatsioonide tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus. Lisaks 
dokumenteeritakse selles partnerite 
esitatud seisukohad, selgitatakse, kas ja 
kuidas korraldusasutus on neid seisukohti 
arvesse võtnud, ning põhjendatakse seda.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 95 lõike 2 punktis f 
osutatud ÜPP strateegiakava VI lisa 
sisaldab artiklis 95 a sätestatud 
piirkondliku sekkumise programme.
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Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele ja asjakohasel juhul 
piirkondlikele korraldusasutustele oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul pärast 
ÜPP strateegiakava esitamise kuupäeva.

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Komisjon esitab liikmesriikidele loetelu 
konkreetsetest andmetest, mida on vaja 
kava heakskiitmise hindamiseks. 
Liikmesriik ja asjakohasel juhul piirkond 
esitab komisjonile taotletud lisateabe ja 
teeb vajaduse korral esitatud kavva 
parandused. Kui komisjon leiab, et 
liikmesriikide esitatud teave on ebapiisav, 
põhjendab komisjon oma otsust.

Selgitus

Ülevaade, mis on aluseks komisjoni hindamisele ÜPP strateegiakavade heakskiitmiseks 
(kontroll-loend), peaks olema liikmesriikidele kättesaadav, et hõlbustada kavandamist ja 
heakskiitmist. Lauseosa „kogu vajaliku lisateabe“ sisu tuleks selgitada ja komisjonil peaks 
olema kohustus põhjendada liikmesriikidele, miks esitatud teavet peetakse ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 4. Komisjon kiidab ÜPP 
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strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
ELi finantsreeglite, käesolevas määruses 
sätestatud nõuete ning käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud sätete ja määruse 
(EL) [horisontaalmäärus] sätetega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks; asjakohasel 
juhul võivad ka piirkondlikud 
korraldusasutused esitada komisjonile 
taotluse artiklis 95 a sätestatud 
piirkondliku sekkumise programmide 
muutmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse 
ning juhul, kui see on kohaldatav, siis 
riiklike strateegiakavade raames iga 
piirkondliku sekkumise programmi jaoks 
piirkondliku korraldusasutuse. Sellisel 
juhul määrab riiklik korraldusasutus 
EAFRD riikliku koordineerimisasutuse, 
kes tagab Euroopa Liidu eeskirjade 
ühetaolise kohaldamise, tagades vastavalt 
artikli 93 teisele lõigule sidususe riiklikul 
tasandil kehtestatud strateegiakava 
elementidega.



PE627.760v03-00 710/767 RR\1184165ET.docx

ET

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuse 
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuste 
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus vastutab ÜPP 
strateegiakava tegeliku, tõhusa ja korrektse 
juhtimise ja rakendamise eest. Eelkõige 
tagab ta, et:

2. Korraldusasutused vastutavad 
ÜPP strateegiakava tegeliku, tõhusa ja 
korrektse juhtimise ja rakendamise eest. 
Eelkõige tagavad nad, et:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse, regionaalarengu 
asutuse või valitsusvälise organisatsiooni.

3. Liikmesriik või korraldusasutused 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse ja organisatsiooni, 
regionaalarengu asutuse või valitsusvälise 
organisatsiooni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
korraldusasutusele kogu vastutus nende 
ülesannete juhtimise ning rakendamise 
tõhususe ja korrektsuse eest. 
Korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
pädevale korraldusasutusele kogu vastutus 
nende ülesannete juhtimise ning 
rakendamise tõhususe ja korrektsuse eest. 
Pädev korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist.

Liikmesriigid asutavad enne ÜPP 
strateegiakava esitamist komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava rakendamise 
seiret („seirekomisjon“), ning piirkonnad 
loovad asjakohasel juhul komisjoni, mis 
teostab piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamise seiret 
(„piirkondlik seirekomisjon“).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava ja 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide sihtväärtuste saavutamist.

Muudatusettepanek 185



PE627.760v03-00 712/767 RR\1184165ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

Liikmesriik ning asjakohasel juhul 
piirkonnad avaldavad veebis 
seirekomisjoni(de) kodukorra ning kõik 
seirekomisjoni(de)ga jagatavad andmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjoni kuuluvad programmi 
„LEADER“ sekkumismeetmete jaoks 
eraldatud vahendeid kasutavate kohalike 
tegevusrühmade või muude 
allpiirkondlike arenguasutuste riikliku 
võrgustiku esindajad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik ning asjakohasel juhul 
piirkonnad otsustavad seirekomisjonide 
koosseisu ning tagavad, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus. Seirekomisjonide igal liikmel on 
hääleõigus.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Liikmesriik ning asjakohasel juhul 
piirkonnad avaldavad veebis 
seirekomisjoni liikmete nimekirja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist: 3. Vastavalt oma territoriaalsele 
pädevusele võib seirekomisjon kontrollida 
järgmist:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

a) ÜPP strateegiakava ning 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamise tulemused 
vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste 
saavutamisel;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

b) ÜPP strateegiakava ning 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide tulemuslikkust mõjutavad 
probleemid ja nende lahendamiseks võetud 
meetmed;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

4. Vastavalt oma territoriaalsele 
pädevusele esitab seirekomisjon oma 
arvamuse:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta; a) ÜPP strateegiakava projekti kohta, 
sealhulgas vajaduse korral VI lisa kohta, 
milles käsitletakse piirkondliku sekkumise 
programme;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldusasutuse tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava 
muutmiseks.

e) korraldusasutuste tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava ja 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide muutmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi ja asjakohasel juhul 
piirkondade algatusel võib EAFRD toetada 
ÜPP strateegiakavaga seoses toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalikke meetmeid, sealhulgas kohalike 
tegevusrühmade tegevust ning artikli 113 
lõikega 1 ette nähtud riiklike ÜPP 
võrgustike loomist ja toimimist. 
Käesolevas lõikes osutatud meetmed 
võivad hõlmata eelnevaid ja järgnevaid 
ÜPP strateegiakava perioode.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) toetada kohalike tegevusrühmade 
ning korraldusasutuste ja makseasutuste 
kõnealuste kohalike tegevusrühmadega 
suhtlevate töötajate suutlikkuse 
suurendamist; ning toetada kohalike 
tegevusrühmade, sealhulgas ELi 
kandidaatriikides, ELiga assotsieerunud 
riikides või ELi naabruses asuvates 
riikides asuvate rühmade 
piirkondadevahelist ja riikidevahelist 
koostööd.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tulemusraamistiku, mis võimaldab ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.

1. Liikmesriigid ning artiklis 95 
sätestatud piirkondliku sekkumise 
programmide puhul piirkondlikud 
korraldusasutused töötavad välja 
tulemusraamistiku, mille eesmärk on ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
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selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavade sisu; a) ÜPP strateegiakavade, sealhulgas 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide projektide sisu;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad 
korraldusasutusele või teistele asutustele, 
kes on volitatud täitma korraldusasutuse 
ülesandeid, ÜPP strateegiakava seireks ja 
hindamiseks vajaliku teabe.

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad 
korraldusasutustele või teistele asutustele, 
kes on volitatud täitma korraldusasutuse 
ülesandeid, ÜPP strateegiakava seireks ja 
hindamiseks vajaliku teabe.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutused ja seirekomisjonid 
jälgivad ÜPP strateegiakava ning 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtud edusamme, kasutades selleks 
väljund- ja tulemusnäitajaid.
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Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad korraldavad igal aastal koos 
komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad teevad eelhindamisi, et 
parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelhindamised tehakse ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamise eest 
vastutava asutuse vastutusel.

2. Eelhindamised tehakse ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamise eest 
vastutavate asutuste vastutusel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
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erieesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ning 
arengupotentsiaali ning kogemusi, mis on 
saadud ÜPP rakendamisel eelmistel 
programmitöö perioodidel;

erieesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 
mitte üksnes riiklikke, vaid ka 
piirkondlikke vajadusi ning vajadust 
aidata maapiirkondi oma 
arengupotentsiaali saavutamisel, ning 
kogemusi, mis on saadud ÜPP 
rakendamisel eelmistel programmitöö 
perioodidel;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, sealhulgas asjakohasel 
juhul piirkondliku sekkumise programme, 
et parandada nende väljatöötamise ja 
rakendamise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust, liidu lisaväärtust ja mõju seoses 
nende osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid delegeerivad 
hindamised sõltumatult tegutsevatele 
ekspertidele.

2. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad delegeerivad hindamised 
sõltumatult tegutsevatele ekspertidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3. Liikmesriigid tagavad, et on 
kehtestatud menetlused hindamiseks 
vajalike andmete koostamiseks ja 
kogumiseks.

3. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad tagavad, et on kehtestatud 
menetlused hindamiseks vajalike andmete 
koostamiseks ja kogumiseks.

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid vastutavad selle eest, 
et ÜPP strateegiakava sekkumisi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamiseks hinnatakse nõuetekohaselt.

4. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad vastutavad selle eest, et ÜPP 
strateegiakava sekkumisi artikli 6 lõikega 1 
ette nähtud erieesmärkide saavutamiseks 
hinnatakse nõuetekohaselt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid koostavad 
hindamiskava, mis sisaldab andmeid 
kavandatud hindamise kohta 
rakendusperioodi jooksul.

5. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad koostavad hindamiskava, mis 
sisaldab andmeid kavandatud hindamise 
kohta rakendusperioodi jooksul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid esitavad 
hindamiskava seirekomisjonile hiljemalt 
üks aasta pärast ÜPP strateegiakava 
vastuvõtmist.

6. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad esitavad hindamiskava 
seirekomisjonile hiljemalt üks aasta pärast 
ÜPP strateegiakava vastuvõtmist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 126 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Korraldusasutus vastutab, et ÜPP 
strateegiakava põhjalik hindamine oleks 
lõpule viidud 31. detsembriks 2031.

7. Korraldusasutused vastutavad 
selle eest, et ÜPP strateegiakava põhjalik 
hindamine oleks lõpule viidud 
31. detsembriks 2031.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 a
Aruanded

Euroopa Komisjon esitab hiljemalt 
31. detsembril 2025. aastal aruande selle 
kohta, kuidas ühine 
põllumajanduspoliitika on mõjutanud 
artiklis 135 osutatud eraldiseisvaid 
saarepiirkondi. Kõnealusele aruandele 
lisatakse strateegiakavade muutmise 
ettepanekud, et võtta arvesse nende 
piirkondade eripära ja parandada artikli 6 
lõikes 1 osutatud eesmärkide puhul 
loodetud tulemusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.3. Põllumajanduse digiteerimine: ÜPP 
kaudu täppispõllumajanduse tehnoloogiale 
antavast toetusest kasu saavate 
põllumajandustootjate osakaal

R.3. Täppispõllumajandus: ÜPP kaudu 
asjakohasele täppispõllumajanduse 
tehnoloogiale (mis vähendab 
ressursikasutust ja sõltuvust 
tootmissisenditest) antavast toetusest kasu 
saavate põllumajandustootjate osakaal
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Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.6 a. Põllumajandustootjate arvu 
säilitamine ja suurendamine: ÜPP 
toetusesaajate arv

Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.10. Parem tarneahela korraldus: toetust 
saavates tootjarühmades, 
tootjaorganisatsioonides, kohalikel 
turgudel, lühikestes tarneahelates ja 
kvaliteedikavades osalevate 
põllumajandustootjate osakaal

R.10. Parem tarneahela korraldus: 
niisuguste põllumajandustootjate osakaal, 
kes osalevad toetust saavates 
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, 
kohalikel turgudel, lühikestes 
tarneahelates, kvaliteedikavades ja 
seadmete ühiskasutuseks vajalikus 
koostöös, nt külvikorra jaoks vajalike 
kultuuride, sealhulgas liblikõieliste liikide 
mitmekesistamiseks
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.13. Mulla erosiooni vähendamine: 
mõõduka ja tugeva mulla erosiooniga maa 
protsent põllumajandusmaast

I.13. Mulla erosiooni vähendamine: 
mõõduka ja tugeva mullaerosiooniga maa 
osakaal põllumajandusmaas, suurem 
erosioonikindlus üleujutuste korral
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Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.13 a. Ülemiste mullakihtide 
kujundamine, muldade äärmuslikele 
ilmastikutingimustele vastupanu võime 
suurendamine, huumusetekke 
soodustamine: huumuse osakaal 
ülemistes mullakihtides
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.18. Mulla kvaliteedi parandamine: mulla 
majandamist toetavate 
halduskohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal

R. 18. Muldade kvaliteedi parandamine ja 
nende äärmuslikele ilmastikutingimustele 
vastupanu võime suurendamine: mulla 
majandamist soodustavate 
majandamiskohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal vastavalt FAO 
muldade kestliku majandamise tavade 
vabatahtlikele suunistele
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.18 a. Mulla seisund: mullaelustiku 
rohkus ja mitmekesisus
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.24 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.24 a. Mullakaitse: niisuguse 
põllumaa osakaal, kus kasvatatakse 
liblikõielistega sega- ja vahekultuure; 
niisuguse põllumaa osakaal, kus 
kasutatakse liblikõielisi sisaldavat 
külvikorda

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.20 a. Tolmeldajate indeks (hõlmab ka 
mesilasi ja liblikaid)

Selgitus

Tolmeldajate indeksi loomiseks tehtavat tehnilist tööd tuleb kiirendada ja see tuleb lugeda 
esmatähtsaks ülesandeks. Viimastel aastakümnetel on looduslike tolmeldajate populatsioonid 
kiiresti kahanenud ja see on hakanud avaldama mõju põllumajandustoodangule. Väga tähtis 
on seada esmatähtsale kohale sellekohaste uute näitajate väljatöötamine ja viia see lõpule 
2021. aastaks.

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.26. Metsade ökosüsteemide kaitse: 
maastiku, bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide teenuseid toetavate 
halduskohustustega seotud metsamaa 
osakaal

R.26. Metsade ökosüsteemide kaitse: 
maastiku, bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemi teenuseid toetavate 
majandamiskohustustega seotud 
metsamaa osakaal vastavalt ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
nõuetele
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Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.26 a. Põllumajandusettevõtete 
bioloogilise mitmekesisuse suurendamine: 
tootmisega mitteseotud (maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõue nr 9) ja pestitsiidivaba 
põllumajandusmaa osakaal

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist või 
taastamist toetavate halduskohustustega 
hõlmatud põllumajandusmaa osakaal

R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: nii 
kodustatud kui ka looduslike liikide 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist või 
taastamist toetavate 
majandamiskohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal vastavalt ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
nõuetele
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.27 a. Põllukultuuride bioloogilise 
mitmekesisuse kestliku kasutamise 
toetamine: külvikordadele allutatud ELi 
kasutatava põllumajandusmaa osakaal



RR\1184165ET.docx 725/767 PE627.760v03-00

ET

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.29. Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine: maastikule iseloomulike 
vormide (sh hekkide) haldamise 
kohustustega seotud põllumajandusmaa 
osakaal

R.29. Iseloomulike maastikuvormide ning 
rohelise taristu, sh puude säilitamine: 
iseloomulike maastikuvormide ning 
rohelise taristu (sh hekkide ja puude) 
majandamise kohustustega seotud 
põllumajandusmaa osakaal

Muudatusettepanek 228

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 1 – ELi erieesmärgid – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades

Olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

Muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.21. Atraktiivsuse suurendamine noorte 
põllumajandustootjate jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv

I.21. Atraktiivsuse suurendamine noorte ja 
uute põllumajandustootjate jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv

Muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30. Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse 
abil põllumajandusettevõtet asutavate 
noorte põllumajandustootjate arv

R.30. ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte ja 
uute põllumajandustootjate arv

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.26 a. Kariloomade veterinaarravimite 
säästlik kasutamine: müük ja kasutamine 
toiduloomade puhul

Selgitus

Veterinaarravimid võivad kahjustada tervist ja keskkonda. Sellepärast tuleks nende puhul 
rakendada samasuguseid eeskirju ja ettevaatusabinõusid nagu pestitsiidide puhul. Lisateabe 
saamiseks vt: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Muudatusettepanek 232

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.27. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiididega kaasnevate ohtude ja mõju 
vähendamine

I.27. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiidide kasutamise ja neist sõltuvuse 
vähendamine**
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.36 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.36 a. Veterinaarravimite säästlik 
kasutamine: antibiootikumide müügi 
vähenemine, veterinaarravimite 
kasutamist piiravate toetatud meetmetega 
hõlmatud loomühikute osakaal

Muudatusettepanek 234

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiidide kasutamisega kaasnevate 
ohtude ja mõju vähendamiseks 
pestitsiidide säästva kasutamiseni viivate 
toetatud erimeetmetega seotud 
põllumajandusmaa osakaal

R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiidide kasutamist ja nendest 
sõltumist vähendavate toetatud 
erimeetmetega seotud põllumajandusmaa 
osakaal

Muudatusettepanek 235

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 4 – Nõuded ja standardid – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puhverribade rajamine vooluveekogude 
äärde

Puhverribade rajamine vooluveekogude 
äärde põllumajanduskeemiat kasutamata

Selgitus

Puhverribad aitavad tulemuslikult piirata vooluveekogude saastumist, kuid neid saab 
bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks kasutada vaid juhul, kui keelatakse pestitsiidide 
kasutamine.

Muudatusettepanek 236

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 5 – Standardi peamine eesmärk – rida 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõevoolu kaitse reostuse ja äravoolu eest Jõevoolu, veeliikide ja -ökosüsteemide 
kaitse reostuse, toksilisuse ja äravoolu eest

Muudatusettepanek 237

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 4 – Nõuded ja standardid – rida 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustava abivahendi 
kasutamine

Põllumajandusettevõtte kõigi 
põllumajanduse tootmissisendite jälgimise 
abivahendi ning mullaelustiku ja 
huumusesisalduse jälgimise abivahendite 
kasutamine

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 4 – Nõuded ja standardid – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mulla degradeerumise ohtu vähendavad 
maaharimistavad, sealhulgas kalde 
arvessevõtmine

Mulla degradeerumist ärahoidvad 
maaharimistavad, sealhulgas pinnakalde 
arvessevõtmine ja mulla veesidumisvõime 
tagamine

Muudatusettepanek 239

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 5 – Standardi peamine eesmärk – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus erosiooni 
piiramiseks

Mulla veesidumisvõime tagamiseks 
vajalikud kohaspetsiifilistele tingimustele 
ja põuaohule vastavad maakasutuse 
miinimumnõuded
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Muudatusettepanek 240

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EESMÄRGI „OLLA ATRAKTIIVNE 
NOORTE 
PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS 
JA SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE 
ARENDAMIST“ SAAVUTAMISEKS 
ETTE NÄHTUD 
MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON 
OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 5

EESMÄRGI „OLLA ATRAKTIIVNE 
NOORTE JA UUTE 
PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS 
NING SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE 
ARENDAMIST“ SAAVUTAMISEKS 
ETTE NÄHTUD 
MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON 
OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 5

Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – veerg 1 – Eesmärgid – rida 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist

Olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arendamist

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – veerg 2 – Põhinäitajad – rida 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30 Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse 
abil põllumajandusettevõtet asutavate 
noorte põllumajandustootjate arv

R.30 ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte ja 
uute põllumajandustootjate arv
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

mis käsitleb ettepanekut 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
(COM(2018)/0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(KOD)).

Arvamuse koostaja: Marijana Petir

LÜHISELGITUS

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte peaks ÜPP sätetes paremini kajastuma, et 
parandada naiste osalust maapiirkondade sotsiaal-majanduslikus arengus ning tagada, et 
naiste tehtav töö oleks nähtavam ja rohkem väärtustatud.

ELi maapiirkondades esineb struktuurilisi probleeme, mistõttu selleks, et edendada naiste 
suuremat kaasamist maapiirkondade majandusse, on meil vaja uusi maapiirkondade 
väärtusahelaid, sealhulgas eelkõige uusi võimalusi seoses nn arukate külade arendamisega 
kogu Euroopas.

Naiste ettevõtlus on maapiirkondades kestlik arengusammas ning liikmesriigid peaksid seda 
oma strateegiakavades edendama ja toetama. Kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, 
peaksid nad saama kehtestada toetusõiguste reservide kasutamisele täiendavaid kriteeriume, et 
suunata neid suuremal määral põllumajandusettevõtete naissoost omanikele. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata naiste töövõimaluste laiendamisele. See nõuab digitaaltaristu 
ja (laste ja eakate) hooldusteenuste arendamist, mis on seotud töö ja eraelu tasakaalustamise 
poliitika arenguga.

Liikmesriigid võivad luua strateegiakavadega naistele maapiirkondades soodsamad 
tingimused ja sellega parandada nende jaoks rahastamisvahendite, põllumajandusmaa ja 
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laenude kättesaadavust. 

Maapiirkondades naiste mõjuvõimu suurendamiseks tuleks kavandada valdkondlikud 
alaprogrammid. 

Strateegiakavades võib kehtestada ka lisakriteeriume teatud sekkumisliikide jaoks ning 
toetada maapiirkondade naiste mõjuvõimu suurendavate valdkondlike alaprogrammide 
loomist ja rakendamist. 

ÜPP strateegiakava korraldusasutus määrab kindlaks sekkumiste valikukriteeriumid, et tagada 
kõikide taotlejate võrdne kohtlemine. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada teatud osa 
EAFRD eraldistest noorte naispõllumajandustootjate ja maapiirkondade naiste abistamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Sooline võrdõiguslikkus on üks 
Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimine on tähtis 
abivahend selle põhimõtte ÜPPsse 
lõimimiseks. Seda arvestades tuleks eriti 
hoolikalt edendada naiste osalemist 
maapiirkondade sotsiaal-majanduslikus 
arengus, sealhulgas neile hariduse, kutse- 
ja ametiõppe, töökohtade ja sotsiaalkaitse 
kättesaadavaks tegemist. Naiste juhitud 
põllumajandusettevõtted kipuvad üldiselt 
olema väiksemad ning naiste kui 
põllumajandustootjate abikaasade töö ei 
ole alati tunnustatud ja nähtav, mis 
mõjutab nende majanduslikku 
sõltumatust ja seeläbi soolise palga- ja 
pensionilõhe tekkimist ning 
sotsiaalkaitsest ilmajäämist. Käesolev 
määrus peaks parandama naiste töö 
nähtavust, väärtustamist ja arvessevõtmist 
konkreetsete eesmärkide raames, mida 
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liikmesriigid oma strateegiakavades 
esitavad. Soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtted 
peaksid olema ÜPP sekkumiste 
ettevalmistamise, elluviimise ja hindamise 
lahutamatu osa ning strateegiakavad 
tuleks koostada, ellu viia ning neid 
kontrollida ja hinnata sootundlikul viisil. 
Sellega seoses peavad liikmesriigid 
tagama nais- ja 
meespõllumajandustootjatele 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
võrdse kättesaadavuse ning julgustama 
naisi osalema ÜPP seirekomisjonis. 
Lisaks peavad nad tugevdama oma soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimise ja 
soopõhiselt eristatud andmete kogumise 
võimet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Et tagada põlvkondade vahetuse 
eesmärgi saavutamiseks otsetoetustena 
makstavate sekkumiste ja maaelu arengu 
sekkumiste vaheline kooskõla, tuleks ELi 
tasandil kehtestada 
„naispõllumajandustootja“ 
raammääratlus ja selle põhielemendid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
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raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnakõikumiste ohu ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks tugineda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele. Praegust soolist 
ebavõrdsust, sealhulgas soolist digilõhet 
arvestades tuleks kasutusele võtta sooline 
perspektiiv ning liikmesriigid võivad 
strateegiakava raames välja töötada 
alaprogramme, millega aidatakse naistel 
kasutada rahastamisvahendeid ja 
ajakohastada oma teadmisi ja oskusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste, eelkõige 
lapsehoiuteenuste ja pikaajaliste 
hooldusteenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse ning 
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arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

edendades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ja nn arukate külade 
loomist kõigis Euroopa maapiirkondades. 
Nagu on märgitud teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel 
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku lõimimist. Liikmesriigid 
peavad tagama meestele ja naistele 
võrdsed tööhõivevõimalused ja 
põhiõiguste kaitse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse ning 
edendades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust, naiste suuremat 
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arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

kaasamist maapiirkondade majandusse ja 
nn arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning ökoturism 
suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku lõimimist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Maapiirkondade sotsiaal-
majandusliku kestlikkuse huvides 
kontrollib komisjon, et liikmesriigid 
tagaksid ÜPP strateegiakava raames 
direktiivi 2010/41/EL kohaldamise 
sidususe maaelu arengu fondide 
kasutamise pikaajalise käsitlusega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
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riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte põllumajandustootjate ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
tuleb samuti välja töötada toetusõiguste 
kasutamise ja ümberpaigutamiste eeskirjad.

riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte, naissoost ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Põllumajandussektoris naiste osaluse 
suurendamiseks võivad liikmesriigid 
kaaluda noorte naispõllumajandustootjate 
toetamist. Süsteemi sujuva toimimise 
tagamiseks tuleb ka välja töötada 
toetusõiguste kasutamise ja 
ümberpaigutamiste eeskirjad.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Maapiirkondades on naiste 
ettevõtlus sotsiaalsest, majanduslikust ja 
ökoloogilisest seisukohast oluline kestlik 
arengusammas ning liikmesriigid peaksid 
seda oma strateegiakavades edendama ja 
toetama. Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud kehtestada lisakriteeriume 
toetusõiguste reservide kasutamiseks, mis 
hõlmaks ka põllumajandusettevõtete 
naissoost omanikke.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Taristusse, teenustesse ning 
teadmiste ja oskuste omandamisse 
investeerimisel peaksid liikmesriigid 
kaaluma oma strateegiakavade raames 
vajaliku taristu loomist, mis kuuluks 



RR\1184165ET.docx 739/767 PE627.760v03-00

ET

kohaliku arengustrateegia juurde ja oleks 
kohandatud ka maapiirkondade naiste 
vajadustega. Sellise taristu eesmärk peaks 
olema vajaliku abi ja toe pakkumine 
naiste mõjuvõimu suurendamiseks ja 
nende tööhõive edendamiseks. Naiste ja 
meeste tööhõive erinevuse vähendamiseks 
ning naiste tööhõive suurendamiseks on 
vaja, et liikmesriikide strateegiakavad 
edendaksid sellise poliitika arengut, mille 
eesmärk on saavutada töö ja eraelu 
tasakaal. Hooldusteenuste areng ja 
seonduva taristu väljatöötamine võib 
sellele oluliselt kaasa aidata. Selle ja 
sarnaste meetmete toetamist võib 
rahastada maapiirkondade naiste 
mõjuvõimu tõstmise allprogrammi raames 
ning selleks võib kasutada üheskoos 
InvestEU ja Euroopa Sotsiaalfond+ 
programme.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Arvestades, et digitaliseerimine 
areneb põllumajandussektoris pidevalt 
edasi, võivad liikmesriigid töötada välja 
allprogrammi digioskuste arendamiseks 
maapiirkondades ning võtta täiendavaid 
meetmeid, et minimeerida soolist 
digilõhet, hõlbustades maapiirkondades 
naiste juurdepääsu elukestvale õppele 
ning kutse- ja ametiõppele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
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puudujääk ning parandada 
finantsvahendite kättesaadavust 
esmatähtsatele rühmadele, eelkõige 
noortele põllumajandustootjatele ning 
kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

puudujääk ning parandada 
finantsinstrumentide kättesaadavust 
esmatähtsatele rühmadele, eelkõige 
noortele ja naispõllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsinstrumentide kombineerimist. 
Kuna finantsinstrumentide kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus ning 
sellest, kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsinstrumentidega, peaksid 
liikmesriigid sätestama ÜPP 
strateegiakavas asjakohased eesmärgid, 
toetusesaajad, eelistatud tingimused ning 
muud võimalikud toetuskõlblikkuse 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses 
maakitsikusega, kõrgete hindadega ning 
juurdepääsuga krediidile. Nende 
ettevõtted on enam ohustatud hinna 
volatiilsusest (nii sisendite kui ka saagi 
puhul) ning nende vajadus ettevõtlus- ja 
riskijuhtimisoskuste koolituse järele on 
suur. Seetõttu on oluline jätkata uute 
põllumajandusettevõtete loomise toetamist. 
Liikmesriigid peaksid välja töötama 
strateegilise raamistiku ning kindlaks 
tegema selged ja sidusad sekkumised 
põlvkondade vahetuseks asjaomasele 
küsimusele pühendatud erieesmärgiga 
seoses. Selleks võivad liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestada eelistingimused 
noorte põllumajandustootjate ja uute 

(43) Noored ja 
naispõllumajandustootjad ja uued 
turuletulijad seisavad siiski silmitsi oluliste 
takistustega seoses maapuudusega, 
kõrgete hindadega ning krediidi 
kättesaadavusega. Nende ettevõtted on 
enam ohustatud hinnakõikumistest (nii 
sisendite kui ka saagi puhul) ning nende 
vajadus ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste 
koolituse järele on suur. Seetõttu on oluline 
jätkuvalt toetada uute 
põllumajandusettevõtete loomist. 
Liikmesriigid peaksid välja töötama 
strateegilise raamistiku ning määratlema 
selged ja sidusad sekkumised seoses 
põlvkondade vahetuse erieesmärgiga. 
Selleks võivad liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestada eelistingimused 
noorte ja naispõllumajandustootjate ja 



RR\1184165ET.docx 741/767 PE627.760v03-00

ET

turuletulijate finantsinstrumentidele, ning 
peaksid oma ÜPP strateegiakavasse lisama 
abi sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

uute turuletulijate finantsinstrumentidele, 
ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavadesse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsinstrumendi vormis toetuse kaudu 
või sellega kombineerituna.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Tunnustades 
põllumajandustootjate elukestva hariduse 
ja koolituse, sealhulgas maapiirkondade 
naiste hariduse ja koolituse tähtsust ning 
võttes arvesse tööturu pidevat muutumist, 
tuleks pakkuda asjakohaseid haridus-, 
koolitus- ja ümberõppe programme, et 
aidata vähendada naiste tööpuudust 
maapiirkondades ning kaotada soolised 
erinevused sissetulekutes ja pensionites.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 b) Soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtte edendamiseks võivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
sätestada eritingimusi 
finantsinstrumentide jaoks seoses 
maapiirkondade naiste olukorra ja nende 
ärivõimaluste parandamisega. Nad 
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peaksid seega kaaluma vajaduse korral 
naiste tähtsustamist oma ÜPP 
strateegiakavades, et muu hulgas tagada 
parem juurdepääs põllumaale ja 
krediidile ning julgustada naiste 
ettevõtlust, aidates nõnda suurendada 
maapiirkondade naiste osakaalu 
põllumajandite omanike ja ettevõtjate 
seas.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Iga ÜPP strateegiakava rakendamist 
ja edenemist ettenähtud eesmärkide 
saavutamise suunas tuleks järjepidevalt 
kontrollida. Kehtestada tuleks asjaomane 
ÜPP tulemuslikkuse, seire- ja 
hindamisraamistik, mille kaudu saab 
jälgida edusamme ning hinnata poliitika 
rakendamise mõju ja selle tõhusust.

(73) Iga ÜPP strateegiakava rakendamist 
ja edenemist ettenähtud eesmärkide 
saavutamise suunas tuleks järjepidevalt 
kontrollida. Kehtestada tuleks asjaomane 
ÜPP tulemuslikkuse, seire- ja 
hindamisraamistik, mille kaudu saab 
jälgida edusamme ning hinnata poliitika 
rakendamise mõju ja selle tõhusust ning 
mõju põhiõigustele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad peavad 
soodustama teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamist. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite ja tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
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nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Hindamised, näitajad ning 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistik töötatakse välja soolisi 
aspekte arvestades. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud väljundnäitajad 
võivad hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
liidu õigusaktidest tulenevate riiklike 
keskkonna- ja kliimakavandamisvahendite 
alla.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“, 
„naispõllumajandustootja“ ja „noor 
põllumajandustootja“:

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „naispõllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks:
i) asjaolu, et tegemist on naisega;
ii) põllumajandusettevõtte juhiks 
olemise tingimusi;
iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondades 
sotsiaal-majanduslikku olukorda ja soolist 
võrdõiguslikkust ning suurendada naiste 
mõjuvõimu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet ja eelkõige 
naiste tööhõivet, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja suurendada naiste 
osalemist majandustegevuses, edendada 
kestlikku majanduskasvu, sotsiaalset 
kaasatust ja maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust ja säästvat 
metsamajandust;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on võimalik lisada 
sootundlikke näitajaid, seletades I lisas 
sätestatud ühised väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad oma strateegiakavas 
üksikasjalikult lahti.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega, austades 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid ning 
tagades nende täieliku integreerimise 
sekkumiste läbiviimisel, teostamisel ja 
hindamisel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad suutma välja 
töötada strateegiakavade allprogramme, 
et toetada noorte ja 
naispõllumajandustootjate juurdepääsu 
põllumajanduse nõuandeteenustele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Punktides a ja b osutatud juhtudel 
võivad liikmesriigid artikli 6 lõike 1 
punktis h viidatud eesmärgi 
saavutamiseks vajaduse korral kaaluda 
võimalust lugeda esmatähtsaks naised ja 
eelkõige esmakordselt tegevust alustanud 
naispõllumajandustootjad.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)



PE627.760v03-00 746/767 RR\1184165ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) temaatiline alaprogramm 
maapiirkondade naiste jaoks;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma 
strateegiakavades sätestada 
lisakriteeriumid käesoleva artikli esimeses 
lõigus viidatud sekkumisliikide jaoks ning 
kaaluda sootundlike näitajate 
väljatöötamist sekkumiste seireks ja 
hindamiseks eesmärgiga tugevdada naiste 
positsiooni maapiirkondades, et saavutada 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärgid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse, sealhulgas 
lastehoiuteenustesse ja pikaajalistesse 
hooldusteenustesse ning taristusse;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 b
Naispõllumajandustootjate tegevuse 

alustamine
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1. Et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele, peavad 
liikmesriigid andma toetust 
naispõllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas hiljem 
täpsustab.
2. Seda liiki sekkumise raames 
võivad liikmesriigid anda toetust tegevuse 
alustamiseks ainult neile 
naispõllumajandustootjatele, kes vastavad 
artikli 4 lõike 1 punktis d a toodud 
määratluses esitatud tingimustele.
3. Liikmesriigid kehtestavad 
tingimused äriplaani esitamise ja sisu 
kohta.
4. Liikmesriigid annavad toetust 
kindlasummalise maksena. Toetuse 
ülemmäär peab olema 100 000 eurot ja 
seda võib kombineerida 
rahastamisvahenditega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad 
tingimused äriplaani esitamise ja sisu 
kohta.

3. Liikmesriigid kehtestavad 
tingimused äriplaani esitamise ja sisu 
kohta. Soodustatakse programme, milles 
pööratakse erilist tähelepanu 
naisettevõtlusele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a
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Maapiirkondade naistele suunatud 
temaatilised alaprogrammid

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
maapiirkondade naistele suunatud 
temaatiliste alaprogrammide loomiseks ja 
rakendamiseks, et vastavalt käesoleva 
artikli sätetele ja riikide ÜPP 
strateegiakavadele soodustada 
naispõllumajandustootjate tegevuse 
alustamist ja naisettevõtlust ning seeläbi 
aidata saavutada artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärke. 
Selliste temaatiliste alaprogrammidega 
võib püüda parandada 
naispõllumajandustootjate juurdepääsu 
maale, krediidile ja 
rahastamisvahenditele, edendada nende 
tulemuslikkust ning parandada koolituste 
kaudu nende teadmisi ja oskusi, edendada 
maapiirkondades naiste tööhõivet, 
suurendada nende osalemist kohalikes 
tegevusrühmades ja arendada programmi 
Leader raames toimivaid kohalikke 
partnerlusi, reklaamida neile 
nõuandeteenuste kasutamist ning püüda 
kõige selle abil vähendada soolist palga- 
ja pensionilõhet, paremini tasakaalustada 
tööd ja eraelu ning hoida maapiirkondade 
naisi sotsiaalsest tõrjutusest. 
Lisaks võivad liikmesriigid katta selliste 
meetmete kulud, millega aidata vahetada 
kogemusi selle osas, kuidas muuta 
ametlikuks maapiirkondade naiste 
nähtamatu töö, mis annaks neile 
sotsiaalkindlustuskatte ja tagaks direktiivi 
2010/41/EL tegeliku elluviimise.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
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määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
pärast konsulteerimist artiklis 111 
osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile.

määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
maapiirkondade naistele suunatud 
temaatiline alaprogramm, koostöö, 
teadmiste ja teabe vahetamine, olles 
eelnevalt konsulteerinud artiklis 111 
osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“), soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtte piisavast 
arvestamisest ning käsitlemist vajavate 
vajaduste kindlakstegemisest, kasutatakse 
summat järgmisteks sekkumisliikideks:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste ja eriti noorte 
põllumajandustootjate õppimisega seotud 
riikidevahelist liikuvust kooskõlas 
[Erasmuse määrusega] ja toetada 
maapiirkondade naisi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik peab eraldama X a 
lisas kehtestatud miinimumsumma 
selleks, et aidata kaasa eesmärgile 
„atraktiivsuse suurendamine 
naispõllumajandustootjate jaoks“. 
Lähtudes soolise mõju hindamisest, 
SWOT-analüüsist ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest, 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

artiklis 68 b osutatud 
naispõllumajandustootjate tegevuse 
alustamine.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

4. Iga liikmesriik peab eraldama X 
lisas kehtestatud miinimumsumma selleks, 
et aidata kaasa erieesmärgile „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g. Lähtudes soolise mõju 
hindamisest, olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsist 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) ning 
käsitlemist vajavate vajaduste 
kindlakstegemisest, kasutatakse summat 
järgmisteks sekkumisliikideks:

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) I a lisa soolise mõju hindamise 
kohta;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi kokkuvõte;

(a) artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi kokkuvõte, kusjuures 
analüüsi lisatakse sooline perspektiiv;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid. 
Vajaduse korral kasutavad liikmesriigid 
sooliselt eristatud andmeid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) selgitus selle kohta, millised 
sekkumised aitavad saavutada suuremat 
soolist võrdõiguslikkust ja edendada 
naiste olukorra paranemist 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
puhul koostatakse SWOT-analüüs 
vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust 
arvestades.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
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ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele ning 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakavas 
sisalduva strateegia nõuetekohasust, 
vastavaid erieesmärke, sihtväärtusi, 
sekkumisi ja eelarveliste vahendite 
eraldamist ÜPP strateegiakava eesmärkide 
saavutamiseks, võttes aluseks soolise mõju 
hindamise, SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kogu ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamise, elluviimise ja hindamise 
kestel on tagatud soolise võrdõiguslikkuse 
integreerimine;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud, kusjuures iga 
asjaomase organi koosseisus on vähemalt 
üks soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 
eest vastutav isik. Liikmesriigid tagavad 
meestele ja naistele võrdse juurdepääsu 
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ÜPP seirekomisjonile ja õhutavad teda 
naisi oma liikmeks võtma.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kuidas ÜPP strateegiakava 
väljatöötamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel arvestatakse 
soolist aspekti;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vahetada kogemusi naiste 
mõjuvõimu suurendamisest 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) aidata suurendada liikmesriikide 
haldusasutuste suutlikkust soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimisel ja ÜPP 
strateegiakava soopõhisel eelarvestamisel, 
sooliselt eristatud andmete kogumisel ja 
kasutamisel ning sidusrühmade platvormi 
loomisel, kus saab vahetada kogemusi 
naiste mõjuvõimu suurendamisest 
maapiirkondade eri tasanditel seoses 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
erieesmärkidega;
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine;

(c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine, sealhulgas sooliselt eristatud 
andmete kogumine;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, 
vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud;

(f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, 
vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud, mille juures tuleb 
käsitleda ka maapiirkondade naiste 
vajadusi;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust;

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust ning muu hulgas selle mõju 
põhiõigustele;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 

(d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning 
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tõhusust, asjakohasust ja sidusust; muu hulgas nende mõju põhiõigustele;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral tuleb andmed ja näitajad 
määratleda ja koguda sooliselt eristatud 
kujul.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid teevad sootundlikke 
eelhindamisi, et parandada oma ÜPP 
strateegiakavade koostamise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
ÜPP strateegiakavades pakutavad 
sekkumised suurendaksid soolist 
võrdõiguslikkust, milleks tuleb 
süstemaatiliselt analüüsida nende mõju 
naiste mõjuvõimu suurendamisele 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 54
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus;

(g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete, 
sealhulgas sooliselt eristatud andmete 
kogumise menetluste sobivus;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1. 
Need hindamised tehakse sootundlikul 
viisil.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

2. Komisjon teeb (võimaluse korral 
sooliselt eristatud andmeid kasutades) 
vahehindamise, et uurida EAGFi ja 
EAFRD tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja liidu lisaväärtust 
kolmanda aasta lõpuks pärast ÜPP 
strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
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[uue finantsmääruse] artiklile [128].

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vahe- ja järelhindamisel 
lähtutakse soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist tähtsustavast käsitlusest 
ja kasutatakse sooliselt eristatud andmeid, 
et hinnata ÜPP mõju ja lisaväärtust 
maapiirkondade naiste olukorra 
edendamisel.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ÜPP, sealhulgas ÜPP 
strateegiakavade hindamisel saadud 
tõendite ja muu asjakohaste teabeallikate 
põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pärast 
vahehindamise lõpetamist esialgse aruande 
kõnealuse artikli rakendamise kohta, 
sealhulgas esimesed tulemused ÜPP 
tulemuslikkuse kohta. Teine aruanne, 
milles käsitletakse ÜPP tulemuslikkuse 
hindamist, esitatakse 31. detsembriks 2031.

4. ÜPP, sealhulgas ÜPP 
strateegiakavade hindamisel saadud 
tõendite ja muude asjakohaste teabeallikate 
põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pärast 
vahehindamise lõpetamist esialgse aruande 
kõnealuse artikli rakendamise kohta, 
sealhulgas esimesed tulemused ÜPP 
tulemuslikkuse kohta, pöörates seejuures 
piisavalt tähelepanu artiklis 5 esitatud 
üldistes eesmärkides ja artikli 6 lõikes 1 
esitatud erieesmärkides sisalduvale soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõttele Teine 
aruanne, milles käsitletakse ÜPP 
tulemuslikkuse hindamist, esitatakse 31. 
detsembriks 2031.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse 
põhinäitajatega, mis on esitatud XII lisas.

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse XII 
lisas esitatud põhinäitajatega. Sellised XII 
lisas sätestatud näitajad võivad olla 
sooliselt eristatud, pidades silmas soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärki 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940 
alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network), Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut ja Eurostat. 
Kui kõnealuste näitajate jaoks vajalikud 
andmed ei ole kättesaadavad või need ei 
ole täielikud, käsitletakse lünki Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
223/200940 alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

__________________ __________________
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
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(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
 I LISA:

ARTIKLI 7 KOHASED MÕJU-, TULEMUS- JA VÄLJUNDNÄITAJAD

Komisjoni ettepanek

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

I.22 Maapiirkondade 
töökohtadesse panustamine: 
tööhõivemäära muutumine 
peamiselt maapiirkondades

R.31 Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides 

I.23 Maapiirkondade 
majanduskasvu panustamine: 
muutused SKP-s elaniku kohta 
peamiselt maapiirkondades

R.32 Maapiirkondade biomajanduse arendamine: toetuse abil 
loodud biomajandusettevõtete arv

1.24 Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse 
jaotamise parandamine 

R.33 Maapiirkondade majanduse digiteerimine: toetust saanud 
arukate külade strateegiaga hõlmatud maaelanikkond

I.25 Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine maapiirkondades: 
vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34 Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse kaudu 
teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu saava 
maaelanikkonna osakaal

Olla atraktiivne 
noorte 
põllumajandustootj
ate jaoks ja 
soodustada 
ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

R.35 Sotsiaalse kaasatuse parandamine: toetatud sotsiaalse 
kaasatuse projektidest kasu saavate vähemus- ja/või 
haavatavamatesse rühmadesse kuuluvate inimeste arv

Muudatusettepanek

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

I.21 a. Maapiirkondade naiste 
mõjuvõimu suurendamisse 
panustamine: ÜPP toetust saavate 
naiste osakaalu kasv 

I.22. Maapiirkondade tööhõivesse 
panustamine: tööhõivemäära 
muutumine peamiselt 
maapiirkondades 

I.22 a. Maapiirkondade naiste 
tööhõivemäära ja naisettevõtlusse 
panustamine: naiste 
tööhõivemäära muutumine 
peamiselt maapiirkondades

R.30 a. Põllumajanduses tegutsevad naised: ÜPP raames toetust, 
sealhulgas igat liiki ÜPP toetusmakseid saavate naiste osakaalu 
kasv; ÜPP toetuse abil põllumajandusettevõtet asutavate 
naispõllumajandustootjate arv 

R.30 b. Noored naised maapiirkondades: põllumajanduslike 
majapidamiste või ettevõtete loomiseks ÜPP raames toetust 
saavate noorte naiste osakaalu suurendamine

R.31. Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides 

R.31 a. Naiste tööhõive suurendamine maapiirkondades: naistele 
mõeldud töökohtade ja naisettevõtluse osakaal ÜPP raames 
toetust saavates projektides

I.23. Maapiirkondade 
majanduskasvu panustamine: 
muutused SKP-s elaniku kohta 
peamiselt maapiirkondades

R.32 Maapiirkondade biomajanduse arendamine: toetuse abil 
loodud biomajandusettevõtete arv

1.24 Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse 
jaotamise parandamine 

R.33 Maapiirkondade majanduse digiteerimine: toetust saanud 
arukate külade strateegiaga hõlmatud maaelanikkond

I.25 Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine maapiirkondades: 
sooliselt eristatud vaesusindeksi 
muutumine maapiirkondades 

R.34. Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu saava 
maaelanikkonna osakaal (siin võib näidata kutseharidust või -
koolitust saavate maapiirkondade naiste osakaalu, ÜPP toetusega 
pakutavaid põllumajanduse nõuandeteenuseid ning kohalikes 
tegevusrühmades ja programmi Leader raames toimivates 
kohalikes partnerlustes osalevate naiste osakaalu) 

Edendada tööhõivet ja 
eelkõige naiste 
tööhõivet, edendada 
soolist võrdõiguslikkust 
ja suurendada naiste 
osalemist 
majandustegevuses, 
edendada 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade 
arengut, sealhulgas 
biomajandust ja 
säästvat 
metsamajandust;

R.35. Sotsiaalse kaasatuse parandamine: toetatud sotsiaalse 
kaasatuse projektidest kasu saavate vähemus- ja/või 
haavatavamatesse rühmadesse kuuluvate inimeste arv sooliselt 
eristatud kujul
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Xa LISA (uus) – Tabel

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
X a LISA
ARTIKLI 86 LÕIKES 3 a OSUTATUD EESMÄRGI „ATRAKTIIVSUSE SUURENDAMINE 
NAISPÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS“ SAAVUTAMISEKS ETTE NÄHTUD 
MIINIMUMERALDISED

Kalendriaast
a

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tšehhi Vabariik 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Taani 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Saksamaa 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Eesti 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Iirimaa 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Kreeka 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Hispaania 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Prantsusmaa 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Horvaatia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228
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Itaalia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Küpros 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Läti 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Leedu 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luksemburg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungari 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Madalmaad 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Poola 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumeenia 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Sloveenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakkia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Soome 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Rootsi 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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