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Muudatusettepanek 681
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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, 
vähendada ning asjaomasest vähendamisest 
tekkivat summat tuleks kasutada sidumata 
otsetoetuseks. Tööhõivele avalduva 
negatiivse mõju vältimiseks tuleks 
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta 
tööjõudu.

Or. it

Selgitus

Maksete koondumine esimestele hektaritele ei toeta alati põllumajandustootjaid, kes toodavad 
turu jaoks. Maksed, mis on suunatud oma tarbeks tootvatele või osalise tööajaga ettevõtjatele, 
ei toeta põllumajandusest saadavat tulu ega põllumajanduslikku tootmist.

Muudatusettepanek 682
Matt Carthy

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 

(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 
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negatiivse mõju vältimiseks tuleks 
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta 
tööjõudu.

ümber EAFRD-sse.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Susanne Melior

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, 
vähendada ning asjaomasest vähendamisest 
tekkivat summat tuleks kasutada esiteks 
keskkonnakavadeks ja teiseks paigutada 
ümber EAFRD-sse.
Keskkonnakavadele mõeldud toetustele ei 
rakendata künnist.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, 
Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Martina Dlabajová, Maria Gabriela Zoană, 
Laurenţiu Rebega, Dita Charanzová

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 

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema 
jaotamise tagamiseks peaksid liikmesriigid 
otsustama vähendada otsetoetuste 
summasid, mis ületavad teatavat künnist, 
ning kasutada asjaomasest vähendamisest 
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kasutada esmajärjekorras täiendavaks 
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks 
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada 
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva 
negatiivse mõju vältimiseks tuleks 
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta 
tööjõudu.

tekkivat summat tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetusteks. Tööhõivele 
avalduva negatiivse mõju vältimiseks 
tuleks mehhanismi kohaldamisel arvesse 
võtta tööjõudu.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Norbert Erdős

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 
jätkusuutlikkuse tagamiseks mõeldud
põhilise sissetulekutoetuse summasid, mis 
ületavad teatavat liikmesriigi tasandil 
sätestatud 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.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtete struktuur ja muud asjaomased omadused on liikmesriigiti erinevad. 
Kõiki ei saa ühe puuga lüüa, me ei saa võtta vastu kõigi liikmesriikide jaoks kohustuslikku 
ülempiiri ega vähendamist. Kohustusliku ülempiiri või vähendamise saab sätestada kas 
liikmesriigi tasandil või kehtestada need vabatahtlikuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 686
Maria Lidia Senra Rodríguez
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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, 
vähendada ning asjaomasest vähendamisest 
tekkivat summat tuleks kasutada 
täiendavaks ümberjaotavaks 
sissetulekutoetuseks jätkusuutlikkuse 
eesmärgil. Tööhõivele avalduva negatiivse 
mõju vältimiseks tuleks mehhanismi 
kohaldamisel arvesse võtta 
põllumajandusettevõtte töötajaid, ent 
kehtestades piirid ning vältides seda, et 
tööjõu arvutusmeetodi tõttu muutub 
vähendamise süsteem mittetoimivaks.

Or. es

Muudatusettepanek 687
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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, 
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 ja konkreetse 
põllumajandusettevõtte vajadusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 688
Elsi Katainen, Pavel Telička

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 võib liikmesriik 
otsustada vähendada jätkusuutlikkuse 
tagamiseks mõeldud põhilise 
sissetulekutoetuse summasid, mis ületavad 
teatavat künnist, ning kasutada 
asjaomasest vähendamisest tekkivat 
summat tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetusteks. Tööhõivele avalduva 
negatiivse mõju vältimiseks võetakse
mehhanismi kohaldamisel arvesse tööjõudu 
ja muid põllumajandusettevõttes 
kasutatavaid tööhõivevorme.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Lõpetamaks olukorda, kus 
sissetulekutoetust saab tööõigust rikkuv 
ettevõte, jäetakse toetuse saaja 
sissetulekutoetusest osaliselt või täielikult 
ilma, kui ametiasutus on ametlikult 
tõestanud, et toetuse saaja on töötajaid 
tahtlikult ära kasutanud või on kasutanud 
deklareerimata ja/või illegaalset tööjõudu, 
näiteks lasknud tööd teha ilma lepinguta, 
ja/või ei ole töötajatele töötasusid 
õigeaegselt või asjakohases vormis välja 
maksnud või kui vajalikke töötingimusi 
on korduvalt rikutud.
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Or. en

Muudatusettepanek 690
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Kontrollikoda märkis 
oma arvamuses nr 7/2018, et suurimaks 
eelarveosaks jääks endiselt 
põllumajandustootjatele hektari kohta 
makstavad otsetoetused. Siiski ei sobi see 
vahend arvukate keskkonna- ja 
ühiskondlike probleemidega tegelemiseks 
ega ole kõige tõhusam viis 
põllumajandustootjatele piisava 
sissetuleku tagamiseks. Samuti kritiseerib 
kontrollikoda piisavate tõhusa 
tulemuslikkuse süsteemi elementide 
puudumist ning seda, et kontrolle on 
vähem ja et need ei ole nii tõhusad.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Võttes arvesse laialt levinud 
huvide konflikte ja puuduvat vajadust 
saada sissetulekutoetust, ei ole soovitav, et 
põllumajandusministrid, ametnikud, 
asjaomaste parlamentide 
põllumajanduskomisjonide liikmed, kes 
saavad sissetulekutoetust, võtavad vastu 
otsuseid asjaomase toetuse kohta. Sama 
kehtib, kui pereliikmed on 
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sissetulekutoetuse saajad.

Or. de

Muudatusettepanek 692
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Otsetoetused on keskse tähtsusega 
toidutootmisahelas tegutsevate 
põllumajandustootjate toetamisel ning 
keskkonna ja loomade heaolu kaitsmisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 693
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Otsetoetused on keskse tähtsusega 
toidutootmises osalevate 
põllumajandustootjate toetamiseks ning 
keskkonnaalaste ja loomade heaolu 
standardite kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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 
sissetulekutes, 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.

(26) 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“. 
Liikmesriigid peaksid jõudma täieliku 
ühtlustamiseni 2023. aastaks, et 
varasemad väärtused minevikku jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 695
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Nuno Melo

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 
sissetulekutes, 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 

(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. Samuti 
peaks olema olemas võimalus rakendada 
toetussummade alammäära.
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varasematelt väärtustelt edasi.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Michel Dantin

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 

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumsummale ja -pindalale, 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. Sellisel juhul 
ja selleks, et piirata märkimisväärset mõju 
põllumajandustootjate sissetulekule, tuleb 
võimaldada liikmesriikidel kehtestada 
mehhanismid, millega piiratakse 
toetuskõlblike hektarite arvu, tuginedes 
eeskätt määruse (EL) nr 1307/2013 II 
jaotise 1. peatüki 1. jao kohaselt 
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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.

kehtestatud põhitoetuskava raames 
toetatavatele maadele. Et vältida häireid 
põllumajandustootjate sissetulekus, võivad 
liikmesriigid ka 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 697
Paul Brannen

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 

(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 
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sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid 
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate 
sissetulekutes, 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.

sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid 
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Viimase 
põhimõtte rakendamisel ei eelistata 
samasse põllumajandusmaa kategooriasse 
kuuluva maa korral rahaliselt niisutatavat 
maad vihmatoitelisele maale. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate 
sissetulekutes, 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.

Or. en

Selgitus

Põhimõtte rakendamine, et nt niisutatav põllumaa saaks suuremat toetust kui vihmatoiteline 
põllumaa, mõjutaks produktiivsust. Lisaks sellele on see põhimõte loomuvastane ning 
kahjulik, sest sellega premeeritakse ressursimahukamat süsteemi rohkem kui vähem 
ressursimahukat süsteemi. See võib samuti ohustada veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide 
saavutamist.

Muudatusettepanek 698
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, (26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
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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 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt 
edasi.

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 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 699
Miguel Viegas
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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 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt edasi. 

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama, jätmata välja 
väikeseid põllumajandusettevõtteid,
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 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt edasi.

Or. pt
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Muudatusettepanek 700
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 
sissetulekutes, 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 

(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“. Asjaomase toetuse 
sihipärasemaks muutmiseks võib 
toetussummasid diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate 
sissetulekutes, võivad liikmesriigid 
rakendada 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 täieliku 
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põllumajandustavade puhul. Liikmesriigid 
peaksid jõudma täiendava ühtlustamiseni, 
et liikuda järjekindlalt varasematelt 
väärtustelt edasi.

ühtlustamiseni 2027. aastaks, et liikuda 
varasematelt väärtustelt edasi.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 

(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 ja kitsaskohti 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 
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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.

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 702
Herbert Dorfmann

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 arvukate väikeste 
toetussummade haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus nende ÜPP eesmärkide 
saavutamisse, mida tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetustega edendatakse. 
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 

(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 arvukate väikeste 
toetussummade haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus nende ÜPP eesmärkide 
saavutamisse, mida tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetustega edendatakse. 
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 
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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 põhitoetuskavadele, võttes 
arvesse ka toetusi, mis on ette nähtud 
kliima- ja keskkonnasäästlike 
põllumajandustavade puhul. Liikmesriigid 
peaksid jõudma täiendava ühtlustamiseni, 
et liikuda järjekindlalt varasematelt 
väärtustelt edasi.

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 põhitoetuskavadele, võttes 
arvesse ka toetusi, mis on ette nähtud 
kliima- ja keskkonnasäästlike 
põllumajandustavade puhul. Liikmesriigid 
loobuvad varasematel väärtustel 
põhinevate maksekorralduste väärtuste
arvutamisest.

Or. it

Muudatusettepanek 703
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

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 

(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 
põllumajandustootjatele ning vastamaks 
aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine tootmiskohustusega 
sidumata toetus sekkumisliigina „põhiline 
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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 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt edasi.

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 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt edasi.

Or. de

Muudatusettepanek 704
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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 

(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 
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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 
sissetulekutes, 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.

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 
sissetulekutes, 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.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks vastavalt Euroopa põhiõiguste hartale 
ei ole enam põhjendatud põllumajandustootjatele 2000-2002 viiteaastal toimunud 
põllumajandusliku tegevuse alusel maksete tegemine.

Muudatusettepanek 705
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) ÜPP kaudu makstav 
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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 
sotsiaalse struktuuri toetamisel ja 
paljudele maapiirkonna elanikele 
elamisvõimaluste pakkumisel. 
Põllumajanduslikud pereettevõtted 
aitavad kaasa jätkusuutlikule 
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 põllumajandusmudelit 
jätkuvalt kaitsta.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(26 a) Liikmesriigid võivad 
sotsiaalmajanduslike ja/või 
põllumajanduslike tingimuste alusel 
eristada piirkondade rühmade järgi, 
tingimusel et eristamisest saavad kasu 
piirkonnad, kus on looduslikud või 
piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid. Rohumaaga alade puhul näevad 
liikmesriigid ette kõrgema hektaripõhise 
toetuse.

Or. de

Muudatusettepanek 707
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks on ühise 
põllumajanduspoliitika peamine toetus 
põllumajandusettevõtete sissetuleku 
stabiliseerimiseks, seega on vajalik, et 
oluline osa ehk vähemalt 70 % toetustest, 
mis on sätestatud käesoleva määruse VII 
lisas, on suunatud niisuguse abi 
osutamiseks.

Or. en

Selgitus

Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks on ÜPP vahend, mis tagab 
põllumajandustootjate ja kariloomakasvatajate kohtlemise suurema ühtsuse, samal ajal kui 
see on põllumajandusliku tulu poliitika esimene toetus.

Muudatusettepanek 708
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks on ühise 
põllumajanduspoliitika peamine toetus 
põllumajandusettevõtete sissetuleku 
stabiliseerimiseks, seega on vajalik, et 
oluline osa ehk vähemalt 60 % toetustest, 
mis on sätestatud käesoleva määruse VII 
lisas, on suunatud niisuguse abi 
osutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 709
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
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.

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte põllumajandustootjate ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Liikmesriigid võivad kaaluda selles osas 
noorte naispõllumajandustootjate 
toetamist, et suurendada 
põllumajandussektoris naiste osalust.
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
tuleb samuti välja töötada toetusõiguste 
kasutamise ja ümberpaigutamiste eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
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.

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
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. 
Oluline on näha ette toetusõiguste turu 
keelamine.

Or. es

Muudatusettepanek 711
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
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.

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte põllumajandustootjate ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
ning toetusõigustega kauplemise turu 
vältimiseks tuleb samuti välja töötada 
toetusõiguste kasutamise ja 
ümberpaigutamiste eeskirjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 712
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
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. 

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
eraldiseisvaid reserve tuleks kasutada 
eelisjärjekorras noorte 
põllumajandustootjate ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
tuleb samuti välja töötada toetusõiguste 
kasutamise ja ümberpaigutamiste eeskirjad. 

Or. nl

Selgitus

Kui noorte põllumajandustootjate tarbeks ette nähtud eelarvet kasutatakse muude rühmade 
jaoks, ei hoita sellega ära põllumajandustootjate keskmise vanuse tõusu. Seetõttu peame 
tagama, et iga sihtrühma jaoks võetakse erinevad meetmed.

Muudatusettepanek 713
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte põllumajandustootjate ja 

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte põllumajandustootjate ja 
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põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
tuleb samuti välja töötada toetusõiguste 
kasutamise ja ümberpaigutamiste
eeskirjad.

põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
tuleb samuti välja töötada nende 
kasutamise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 714
Norbert Erdős

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 teiste 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena. Siiski peaks 
liikmesriikidel olema võimalik valida 
ümberjaotava toetuse ja 
väikepõllumajandustootjate kava vahel 
või kasutada mõlemat. Otsetoetuste 
struktuuri osas tähendaks liikmesriigis 
mõlema süsteemi kasutamine 
ümberjaotava toetuse ja 
väikepõllumajandustootjate kava 
finantsilist kattuvust, mida tuleb vältida. 
Halduskoormuse edasise vähendamise 
eesmärgil peavad liikmesriigid lubama 
automaatselt teatavate 
põllumajandustootjate lisamist 
lihtsustatud kava alla, pakkudes neile 
võimalust sellest teatud aja jooksul välja 
astuda. Proportsionaalsuse põhimõtte 
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huvides tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus jätta tingimuste täitmise 
kontrollimisest välja 
väikepõllumajandustootjad, kes osalevad 
lihtsustatud kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Esteban González Pons

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 toetust kindlasummalise maksena.
Halduskoormuse edasise vähendamise 
eesmärgil peavad liikmesriigid siiski 
lubama automaatselt teatavate 
põllumajandustootjate lisamist 
lihtsustatud kava alla, pakkudes neile 
võimalust sellest teatud aja jooksul välja 
astuda. Proportsionaalsuse põhimõtte 
huvides tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus näha ette, et 
väikepõllumajandustootjad osalevad 
tingimuslikkuse kontrollimises 
lihtsustatud korras.

Or. es

Muudatusettepanek 716
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Clara Eugenia Aguilera García

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 
võimalust asendada teised otsetoetused
kindlasummalise maksega, toetades 
seeläbi mitmes valdkonnas tegutsevaid 
põllumajandustootjaid. Halduskoormuse 
edasise vähendamise eesmärgil peavad 
liikmesriigid siiski lubama automaatselt 
teatavate põllumajandustootjate lisamist 
lihtsustatud kava alla, pakkudes neile 
võimalust sellest teatud aja jooksul välja 
astuda. Proportsionaalsuse põhimõtte 
huvides tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus jätta välja 
väikepõllumajandustootjad, kes osalevad 
tingimuslikkuse kontrollimises 
lihtsustatud korras.

Or. es

Muudatusettepanek 717
Ivari Padar

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 

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja 
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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.

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. 
Proportsionaalsuse põhimõtte huvides 
tuleks liikmesriikidele anda võimalus jätta 
välja väikepõllumajandustootjad, kes 
osalevad tingimuslikkuse kontrollimises 
lihtsustatud korras.

Or. et

Muudatusettepanek 718
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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, 
seda eelkõige ebasoodsas olukorras 
olevates ja äärepoolseimates 
piirkondades. 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.

Or. en
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Selgitus

Eriti ohustatud on ebasoodsas olukorras olevates ja äärepoolseimates piirkondades asuvad 
väikesed põllumajandusettevõtted.

Muudatusettepanek 719
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

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 tööhõivet toetavate
väikeste toetussummade saajate 
halduskoormuse vähendamiseks peaks 
liikmesriikidel olema valik pakkuda 
väikestele põllumajandustootjatele teiste 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena.

Or. it

Selgitus

Märkimisväärne osa väikestest ettevõtjatest ei tooda rangelt turgu jaoks; kindla 
maksumääraga kord peaks olema suunatud ettevõtjatele, kellel on oluline roll dünaamilisuse 
säilitamisel ja territooriumi hooldamisel.

Muudatusettepanek 720
Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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 
ja põllumajanduslikud pereettevõtted 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.

Or. en

Muudatusettepanek 721
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

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 ja sotsiaalse 
sidususe toetamisel ja territoriaalsele 
arengule kaasaaitamisel. Toetuse 
tasakaalustatuma jaotamise edendamiseks 
ja väikeste toetussummade saajate 
halduskoormuse vähendamiseks pakuvad 
liikmesriigid väikestele 
põllumajandustootjatele teiste otsetoetuste 
asendamise võimalust, makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
ühekordse kindlasummalise maksena.

Or. en

Muudatusettepanek 722
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Matt Carthy

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 teiste 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
lihtsustatud maksena.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Matt Carthy

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) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Muudatusettepanek 724
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kliima- ja keskkonnakavadega 
toetatakse põllumajandustootjaid nii 
majanduse kui ka keskkonnaga seotud 
kahekordse tulemuslikkuse saavutamisel. 
Need on suunatud investeeringutele, 
millel on keskkonnale positiivne mõju, 
nagu on määratletud artiklis 28, ning 
need investeeringud peavad olema 
majanduslikult jätkusuutlikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 725
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele ning 
nende koostööd ja ühistuid nähtaval ja 
mõõdetaval viisil, tuleks liidu tasandil 
kehtestada toodanguga sidumata toetus 
hektari kohta – täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Sellise täiendava 
sissetulekutoetuse parema suunamise 
võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
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lisatoetusi. lisatoetusi. Seejuures tuleb võrdväärseid 
põllumajandustootjate ühistute ja 
võrreldavate ühenduste liikmeid kohelda 
kui üksikuid põllumajandustootjaid.

Or. de

Muudatusettepanek 726
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi.

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi. Hektarite suurust tuleks piirata 
põllumajandusettevõtete keskmise 
suurusega liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 727
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades teadvustatud vajadust (29) Arvestades teadvustatud vajadust 
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edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi. 

edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi, alates juba esimesest hektarist 
(ilma miinimummäärata) ja ületamata 
riiklikku keskmist pindala. 

Or. pt

Muudatusettepanek 728
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi.

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks, mille 
rakendamine on liikmesriikide jaoks 
vabatahtlik. Sellise täiendava 
sissetulekutoetuse parema suunamise 
võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi.
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida ümberjaotava toetuse ja 
väikepõllumajandustootjate kava vahel või kasutada mõlemat. Otsetoetuste struktuuri osas 
tähendaks liikmesriigis mõlema süsteemi kasutamine ümberjaotava toetuse ja 
väikepõllumajandustootjate kava finantsilist kattuvust, mida tuleb vältida.

Muudatusettepanek 729
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi.

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks 
liikmesriigi tasandil kehtestada toodanguga 
sidumata toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi. 

Or. ro

Muudatusettepanek 730
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi.

(29) Arvestades teadvustatud vajadust 
edendada toetuste tasakaalustatumat 
jaotamist väikestele ja/või keskmise 
suurusega põllumajandustootjatele 
nähtaval ja mõõdetaval viisil, tuleks liidu 
tasandil kehtestada toodanguga sidumata 
toetus hektari kohta – täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus. Sellise 
täiendava sissetulekutoetuse parema 
suunamise võimaldamiseks ning arvestades 
põllumajandusettevõtete 
struktuurierinevusi kogu ELis, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus anda 
erinevatele hektarivahemikele erisummalisi 
lisatoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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.

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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. 
Põllumajandustootjate sissetuleku 
praeguse taseme juures on sektorisse uute 
ja noorte tulijate meelitamine ja nende 
sektoris aktiivsena hoidmine keeruline. 
Kui soovime põlvkondade vahetuses 
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tõhusad olla, mis on oluline teema, tuleb 
seega sissetulekute küsimusega tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 732
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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.

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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. Selleks, et oleks 
võimalik toetada võimalikult palju noori 
põllumajandustootjaid ja uusi 
turuletulijaid, tuleks täiendavat 
sissetulekutoetust saaja kohta piirata 
hektarite arvuga, mis vastab keskmisele 
ettevõtte suurusele liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 733
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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.

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris või alustamine 
olemasolevates ettevõtetes tekitab noortele 
põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Siinkohal tuleb 
arvestada noorte 
põllumajandustootjatega, kes osalevad 
põllumajandusettevõttega ühistus võrdsete 
liikmetena. 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.

Or. de

Muudatusettepanek 734
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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.

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Niisugune 
suundumus on oluline liidu 
põllumajandussektori jätkusuutlikkuse 
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. Elukutse elujõulisuse 
tõstmiseks uute tulijate silmis tuleb samuti 
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tegeleda probleemiga, et kogu 
põllumajandussektoris on sissetulekud 
madalad.

Or. en

Muudatusettepanek 735
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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.

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Niisugune 
suundumus on oluline liidu 
põllumajandussektori järjepidevuse ja 
konkurentsivõime ning liidu 
maapiirkondade sotsiaalmajandusliku 
elujõulisuse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 736
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide (30) Uute majandustegevuse liikide 
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loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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.

loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Niisugune 
suundumus on oluline majandusliku 
koostöö, kaasavuse ja konkurentsivõime 
jaoks liidu põllumajandussektoris 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.

Or. en

Selgitus

Hetkel on näha, et osade põllumajandustootjate konkurentsivõime tulemusena jäetakse teised 
kõrvale. Seetõttu peaks olema eesmärgiks kaasatuse ja koostöö paremaks muutmine.

Muudatusettepanek 737
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
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. 

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
turulesisenejatele 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 ja 
uute turulesisenejate täiendava 
sissetulekutoetuse. Seda liiki sekkumine 
tuleks kehtestada selleks, et pakkuda neile 
täiendavat sissetulekutoetust pärast 



PE629.665v01-00 44/190 AM\1167704ET.docx

ET

tegevuse alustamist. 

Or. ro

Muudatusettepanek 738
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Mahepõllumajandus areneb 
paljudes Euroopa riikides ning 
kogemused näitavad, et 
mahepõllumajandus pakub üldisi hüvesid, 
säilitab ökosüsteemi teenuseid ja 
loodusvarasid, vähendab sisendite mahtu, 
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 
nende tootmismaht. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et nende ÜPP strateegiakava 
sisaldab eesmärke 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava põllumajandusmaa osakaalu 
tõstmiseks, et täita tõusvat nõudlust 
mahetoodete järele ja et arendada kogu 
mahepõllumajanduslike toodete 
tarneahelat. Liikmesriigid võivad 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 739
Martin Häusling, Maria Heubuch
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriigid peaksid 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
kaudu pakkuda noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
tulijatele teavet maale juurdepääsu ning 
uuenduslike ja ebatraditsiooniliste 
lähenemiste kohta, mis sobivad kõige 
paremini uue põllumajandusettevõtte 
loomiseks, näiteks lõppkasutajatel 
põhinevate uute ärimudelite arendamine, 
säästvamate põllumajandustootmise 
süsteemide arendamine, uute 
organisatsiooniliste mudelite arendamine 
(nt loonusrendisuhted, eelmaksed, rahvalt 
tellimine), põllumajandustootmise ja 
kohaliku kogukonna vaheliste sidemete 
tugevnemine ning traditsiooniliste 
teadmiste kohandamine äriuuenduste 
loomiseks (nt käsitöötoidu tootmine).

Or. en

Muudatusettepanek 740
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nende strateegilised kavad sisaldaksid 
mahepõllumajandusliku maa osatähtsuse 
suurendamise eesmärki, et rahuldada 
kasvavat turunõudlust. Selleks tuleks 
toetada nii ümberkorraldamist kui ka 
hooldust maaelu toetavate meetmete, 
esimese samba meetmete või mõlema 
ühendamise abil, et tagada eelarve 
kohandamine majanduskasvu 
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väljavaadetega.

Or. it

Muudatusettepanek 741
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Naiste ettevõtlus on sotsiaalsest, 
majanduslikust ja keskkondlikust 
seisukohast oluline jätkusuutlik 
arengusammas maapiirkondades ning 
liikmesriigid peaksid seda oma 
strateegiakavades edendama ja toetama.

Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
kehtestada lisakriteeriume toetusõiguste 
reservide kasutamiseks, mis hõlmaks ka 
põllumajanduslike majapidamiste 
naissoost valdajaid.

Or. hr

Muudatusettepanek 742
Nuno Melo

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 

(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 
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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.

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, et 
soodustada keskkonnale kasulikke 
tootmismudeleid, eriti ekstensiivset 
loomakasvatust ja integreeritud 
põllumajandussüsteeme koos 
põllukultuuride mitmekesistamise ja 
loomakasvatusega, ning edendada igat 
liiki põllumajanduslikke tavasid, mille 
eesmärk on muu hulgas parandada 
püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada ka aruka 
põllumajandustootmise edendamise 
meetmeid ning mittefossiilsetest kütustest 
ja energiaallikatest sõltuvuse 
vähendamise meetmeid, rohumaadel ja 
põllumaal süsiniku haldamise, vee 
kinnipidamise ja veekvaliteedi kaitsmise 
meetmeid, mesilasesõbraliku maaharimise 
ja mesilaste pidamisega seotud meetmeid, 
loodussõbraliku maaharimise meetmeid, 
erosiooni ja põua ennetamise meetmeid 
ning elupaikade kaitsekorralduskavasid.
Keskkonnakavadega võib samuti toetada 
kollektiivseid lähenemisviise nendele 
meetmetele. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada maaelu arengu 
põllumajandusliku keskkonnapoliitika ja 
kliimaga seotud kohustuste eri liiki 
meetmeid, samuti sarnaseid meetmeid, 
mis on seotud rohujuuretasandi 
kavadega, mis võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel. Ettepanek 
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sisaldab nimekirja meetmetest, mida tohib 
keskkonnakavadesse lisada.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Norbert Erdős

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 
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, 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, et 
soodustada keskkonnale kasulikke 
tootmismudeleid, eriti ekstensiivset 
loomakasvatust, ning edendada igat liiki 
põllumajanduslikke tavasid, mille 
eesmärk on muu hulgas parandada 
püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist, maastikul töötavate 
põllumajandustootjate jaoks 
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jätkusuutlikke põllumajandustootmise 
süsteeme või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada maaelu arengu 
põllumajandusliku keskkonnapoliitika ja 
kliimaga seotud kohustuste eri liiki 
meetmeid, samuti sarnaseid meetmeid, 
mis on seotud rohujuuretasandi kavadega, 
mis võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel.

Or. en

Selgitus

Mu eesmärk on toetada igakülgselt väikemäletsejate, näiteks lammaste ja kitsede, 
ekstensiivset kasvatamist ning maastikul töötavatele põllumajandustootjatele mõeldud 
jätkusuutlikke põllumajandustootmise süsteeme.

Muudatusettepanek 744
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

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 

(31) ÜPP peaks tagama, et liikmesriigid 
suurendavad keskkonnamõju, võttes 
arvesse kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi, 
andes seejuures oma panuse ELi 
üldistesse jõupingutustesse. Liikmesriigid 
peaksid ÜPP strateegiakavas kehtestama 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
kohased keskkonnakavad, mida tuleb 
täielikult koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega ning mille kohustuslik osa 
on lisatasu mahepõllumaa säilitamiseks ja 
sellele ülemineku toetamiseks ning 
lisatasu maapõhise loomakasvatuse jaoks, 
kui hektari kohta on maksimaalselt 2 
loomühikut. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
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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.

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, et 
toetada igasuguseid 
põllumajandustavasid, näiteks muu 
hulgas püsirohumaade ja 
maastikuelementide tõhusam majandamine 
ning agrometsandus. Liikmesriigid lisavad 
keskkonnakavade nimekirja keskkonna 
sertifitseerimissüsteemid, näiteks 
mahepõllumajandus ning ekstensiivse 
loomakasvatuse edendamine. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 745
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

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 

(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 
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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.

määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, ja
selliste tavade kasutuselevõtu eest. 
Eesmärgiks peaks olema 
põllumajandusettevõtete 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 
kõiki säästlikke tootmismudeleid 
(mahepõllumajandus, säilitav 
põllumajandus, agrometsandus, 
integreeritud põllumajandus jne), 
keskkonnaalaseid 
sertifitseerimissüsteeme, ekstensiivset 
karjakasvatust, selliseid 
põllumajandustavasid, mis hõlmavad
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusamat majandamist, sealhulgas 
järskudel kallakutel või terrassidel toimuv 
viinamarjakasvatus või põllumajandus. 
Sellised keskkonnakavad võivad sisaldada 
ka teistsuguseid meetmeid kui maaelu 
arengu põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused, aga ka samasuguseid 
meetmeid kui rohujuuretasandi kavad, mis 
võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel.

Or. fr

Selgitus

Põllumajandustootjate vabatahtlikud keskkonnakavad peavad innustama kasutusele võtma 
uusi tavasid ja uusi säästlikke tootmismudeleid, mis lähevad kaugemale suuremast 
tingimuslikkusest. Need peavad võimaldama hüvitada avalikke teenuseid ja hüvesid, mida ei 
hüvitata turgudel. Toetusi võidakse eristada tootmismudeli muutumist põhjustava tava või 
tavade kogumi keskkonnaeesmärkide taseme kohaselt.

Muudatusettepanek 746
Manolis Kefalogiannis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama, et liikmesriigid 
suurendavad keskkonnamõju, võttes 
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) Liikmesriigid suurendavad 
keskkonnamõju, võttes 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, et 
soodustada keskkonnale kasulikke 
tootmismudeleid, eriti ekstensiivset 
loomakasvatust, ning edendada igat liiki 
põllumajanduslikke tavasid, mille 
eesmärk on muu hulgas parandada 
püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada maaelu arengu 
põllumajandusliku keskkonnapoliitika ja 
kliimaga seotud kohustuste eri liiki 
meetmeid, samuti sarnaseid meetmeid, 
mis on seotud rohujuuretasandi kavadega, 
mis võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 747
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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 
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 võib tagada 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 
põllumajandustavadele eesmärgiga 
edendada keskkonnale kasulikke 
tootmismudeleid, eeskätt loomakasvatust 
ja muid meetmeid, nagu püsirohumaade, 
maastikuelementide ja selliste 
keskkondlike sertifitseerimissüsteemide
tõhusam majandamine nagu 
mahepõllumajandus, integreeritud 
tootmine või keskkonda säästev 
põllumajandus. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada muid meetmeid kui neid, 
mis on seotud maaelu arengu, keskkonna 
ja kliimaga, nagu sarnased meetmed, 
mida võib nimetada rohujuuretasandi 
kavadeks, mis võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
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seotud kohustuste võtmisel. 

Or. ro

Muudatusettepanek 748
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 
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, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Liikmesriigid peaksid määrama 
kindlaks meetmed, mis julgustaksid 
põllumajandustootjaid võtma kasutusele 
mahepõllumajanduskavad. 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 
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võtmisel. 

Or. ro

Muudatusettepanek 749
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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 
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, 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 kõrge 
loodusväärtusega põllumajandus ja 
mahepõllumajandus.

Or. en
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Muudatusettepanek 750
Clara Eugenia Aguilera García

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 
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, 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, Natura 2000 aladel 
asuvad põllumajandusettevõtted, kõrge 
loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemid ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. es
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Muudatusettepanek 751
Paul Brannen

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 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 peaksid 
kasutama nende skeemide jaoks vähemalt 
20 % oma aasta otsetoetuste eelarvest.
Liikmesriigid saaksid neid määratleda kui 
toetusi, mida makstakse avalike hüvede 
soodustamise ja tulemuspõhise pakkumise 
eest või hüvitisena keskkonna- või 
kliimaalaste 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.

Or. en

Selgitus

Keskkonnakavad toimivad kahte moodi: kas kantud kulude või saamatajäänud tulu korvamise 
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või otsemaksete lisatoetuse kaudu. Ainus viis selle ennetamiseks, et lisatoetus oleks pelgalt 
täiendav toetus, mis midagi ei tee, võiks lisatoetuse maksmine olla võimalik ainult 
tulemuspõhise meetme valimisel (hetkel rahastab EL lisaks ÜPP-le veel mõnda tulemuspõhist 
toetuskava ning tundub, et need on väga edukad, ka põllumajandustootjad tunnevad nende 
suhtes omanditunnet ja uhkust).

Muudatusettepanek 752
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama, et liikmesriigid 
suurendavad keskkonnamõju, võttes 
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, et 
liikmesriikidel oleks keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks rohkem 
vahendeid, võttes arvesse kohalikke 
vajadusi ja põllumajandustootjate tegelikke 
tingimusi. Liikmesriigid peaksid saama
ÜPP strateegiakavas kehtestada
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
kohased vabatahtlikud ökokavad, 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.
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Or. it

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama kehtestada põllumajandustootjatele vabatahtlikud ökokavad 
määrustes sätestatud vahendite raames. Ökokavade rakendamine peab olema valikuvõimalus, 
mitte kohustus. Kui institutsiooniline pädevus on väga keeruline, võib see kohustus olla väga 
raske bürokraatlik koormus rakendamise ja piiritlemise seisukohast.

Muudatusettepanek 753
Michel Dantin

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 
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 

(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. Eesmärgiks peaks olema 
põllumajandusettevõtete keskkonna- ja 
kliimaalase tulemuslikkuse suurendamine, 
võimaldades neil vajaduse korral oma 
konkurentsivõimet suurendada, ning 
tuleks minna kaugemale kohustuslikest 
nõuetest, mis on juba tingimuslikkuse 
süsteemi kohaselt ette nähtud. 
Liikmesriigid võivad otsustada kehtestada 
keskkonnakavad sellistele 
põllumajandustavadele ja -süsteemidele
nagu püsirohumaade ja 
maastikuelementide tõhusam 
majandamine, keskkonnaalased 
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maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

sertifitseerimissüsteemid ning 
mahepõllumajandus, integreeritud 
tootmine, säilitav põllumajandus ja 
digitaalne põllumajandus.

Or. fr

Muudatusettepanek 754
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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 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 

(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 kohustuslikud
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 seega 
peaks need olema vastavuses juba 
tingimuslikkuse süsteemi kohaselt ette 
nähtud kohustuslike keskkonnaalaste 
eesmärkidega. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Selliseid 
keskkonnakavasid tuleks pidada
rohujuuretasandi kavadeks, mis peaks 
olema tingimuseks ambitsioonikamate 
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maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Selgitus

Keskkonnakavadel peavad olema mõõdetavad tulemused, mida on võimalik võrrelda varem 
kindlaksmääratud normidega.

Muudatusettepanek 755
Matt Carthy

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 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka

(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. Selliseid 
keskkonnakavasid tuleks pidada
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rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

rohujuuretasandi kavadeks, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 756
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
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 

(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 
parem majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
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võtmisel. võtmisel.

Or. en

Selgitus

Sõna „tõhusam“ võib tõlgendada ka „intensiivsemana“, mis on soovitav ainult teatud 
juhtudel. Püsirohumaade ja maastikuelementide majandamise paremaks muutmiseks tuleb 
esitada nimekiri valikuvõimalustest.

Muudatusettepanek 757
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

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 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid võivad ÜPP strateegiakavas 
kehtestada 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 
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rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel. 

rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. pl

Muudatusettepanek 758
Beata Gosiewska

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 
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 võivad ÜPP strateegiakavas 
kehtestada põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid määratlevad 
need toetustena, 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 759
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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 
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 võivad ÜPP strateegiakavas 
kehtestada põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid määratlevad 
need toetustena, 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Mahepõllumajandus areneb 
paljudes liikmesriikides ning kogemused 
näitavad, et see pakub üldisi hüvesid, 
näiteks kaitseb see ökosüsteemi teenuseid 
ja loodusvarasid, loob uusi töökohti, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ja naistele, ning vastab ühiskonna 
nõudmistele. Kuid nõudlus kasvab 
kiiremini kui tootmismaht. Liikmesriigid 
tagavad, et nende ÜPP strateegiakava 
stimuleerib mahepõllumajanduslikuks 
tootmiseks kasutatava põllumajandusmaa 
osakaalu tõstmist, et täita kasvavat 
nõudlust mahetoodete järele ja et muuta 
kogu mahepõllumajanduslike toodete 
tarneahelat veel paremaks.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Liikmesriigid võivad ökokavade 
bioloogilise mitmekesisuse ja kliimakaitse 
edendamise meetodeid ka viljelus- ja 
söödamaa suhtes, Natura 2000 toetused, 
ELi vee raamdirektiivi meetmete toetused, 
samuti eelkõige loomade heaolu 
edendavad meetodid, millel on positiivne 
mõju keskkonnale ja kliimale, asjaomase 
regulatsiooniga toetada.

Or. de
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Muudatusettepanek 762
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
sissetulekutoetused peaksid vastama 
selgele keskkonnaalasele või 
ühiskondlikule vajadusele või kasule. 
Kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 
2030 ja Pariisi kokkuleppega, ei tohiks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetused avaldada negatiivset 
mõju arenguriikidele ega tekitada 
moonutusi sise- või välisturul, mis 
mõjutavad negatiivselt põllumajandus- ja 
toidusektori investeeringuid ning tootmise 
ja töötlemise arengut arenevates 
partnerriikides, vaid neid tuleks eraldada 
üksnes selliste tootmismeetodite jaoks, mis 
on looma- ja/või keskkonnasõbralikumad, 
kui seda nõuavad minimaalsed õiguslikud 
standardid. 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 liidu 
põllumajandustoodete tarbimise mõju 
ülemaailmsele raadamisele, eelkõige 
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seoses soja- ja õlipalmitoodetega. Seega 
tuleks toetada põllumaal liblikõieliste 
taimede kasvatamist osana külvikordade 
süsteemist liiduülese valgustrateegia 
raames, mille eesmärk on vähendada 
sõltuvust kolmandatest riikidest 
imporditavast sojast ja loomasöödast.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

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. 
Liikmesriigid peaksid oma strateegilises 
kavas selgelt kirjeldama, miks 
tootmiskohustustega seotud toetuse 
määramine looks majanduslike, 
sotsiaalsete või keskkonnaalaste 
eesmärkide täitmisel lisandväärtust ning 
miks ei ole maaelu arengu meetmeid 
kasutades võimalik sarnaseid eesmärke 
saavutada. 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 
ja importi kolmandatest riikidest selles 
valdkonnas.
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Or. en

Muudatusettepanek 764
Michel Dantin

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, 
struktureerimist, jätkusuutlikkust ja/või 
kvaliteeti teatavate sektorite ja toodangu 
puhul, mis on eriti olulised sotsiaalsetel, 
majanduslikel või keskkonnaalastel 
põhjustel ning mille puhul esineb teatavaid 
raskusi. Selle toetuse tõhustamiseks tuleb 
võimaldada liikmesriikidel suunata või 
suurendada tootmiskohustusega seotud 
toetust vastavalt toetusesaajate 
kohustusele parandada oma 
konkurentsivõimet, kvaliteeti või 
kõnealuse sektori struktureerimist. Lisaks 
tuleks lubada liikmesriikidel kasutada 
täiendavat osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
toetamaks konkreetselt valgurikaste 
kultuuride kasvatamist, et vähendada liidu 
puudujääki selles valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 765
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada (32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
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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.

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, eelkõige 
loomakasvatussektoris ja erikultuuride 
kasvatamiseks, mis on eriti olulised 
sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi ning kus ei 
ole piisavalt muid vahendeid või need 
puuduvad. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus määrata ise kindlaks sektorid, mis 
sellest kasu saama peaks. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 766
Maria Gabriela Zoană

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 

(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, eelkõige 
loomakasvatussektoris ja erikultuuride 
kasvatamiseks, mis on eriti olulised 
sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi ning kus ei 
ole piisavalt muid vahendeid või need 
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tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

puuduvad. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus määrata ise kindlaks sektorid, mis 
sellest kasu saama peaks. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 767
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Monika 
Smolková, Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Dita Charanzová, Olga Sehnalová

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, eelkõige 
loomakasvatussektoris ja erikultuuride 
kasvatamiseks, mis on eriti olulised 
sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi ning kus ei
ole piisavalt muid vahendeid või need 
puuduvad. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus määrata ise kindlaks sektorid, mis 
sellest kasu saama peaks. 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 768
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

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, eelkõige 
loomakasvatussektoris ja põllukultuuride 
kasvatamisel, mis on eriti olulised 
sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi ning kus ei 
ole piisavalt muid vahendeid või need 
puuduvad. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus määrata ise kindlaks sektorid, mis 
sellest kasu saama peaks. 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.

Or. en

Selgitus

In some Member States applying the SAPS scheme, it appears that without coupled income 
support, farmers are abandoning animal production and production of special crops and shift 
towards economically most profitable field crops such as cereals or rapeseed. In many 
Member States the decline in livestock production and special crops sowing areas cause 
significant decline in biodiversity, lack of organic matter in the soil etc. This also deteriorates 
the ability of the soil to retain water. In order to support special crops and livestock 
production with a positive impact on employment and the environment, coupled income 
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support shall continue to be implemented, while the envelope for this support should be 
increased.

Muudatusettepanek 769
Nuno Melo

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 (eriti 
loomakasvatussektoris), mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi 
piirkondades, kus muud poliitikavahendid 
puuduvad või kus need ei ole nii tõhusad.
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
määrata ise kindlaks sektorid, mis sellest 
kasu saama peaks. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 770
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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 või 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, ning et töötada 
vastavalt Euroopa Parlamendi raportile 
2017/2116 (INI) ja Euroopa Komisjoni 
aruandele (november 2018) välja tõeline 
strateegiline kava.

Or. en

Muudatusettepanek 771
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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 

(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. Kehtestatud 
tingimused võimaldavad sektori 
konkurentsivõimet järjepidevalt tõsta ning 
vähendada sõltuvust seda tüüpi toetustest.
Lisaks tuleks lubada liikmesriikidel 
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sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 772
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

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. Toetuse 
määramine peaks sõltuma rangete 
kestlikkuse nõuete järgimisest, sealhulgas 
loomade heaolu ja tervise osas. 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.

Or. en
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Selgitus

Mittekestlikud tootmismeetodid ei tohiks tootmiskohustusega seotud toetuste jaoks 
abikõlblikud olla. Loomade heaolu ja tervis on oluline osa jätkusuutlikest tootmismeetoditest.

Muudatusettepanek 773
Paul Brannen

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 ning mis 
pakuvad biomajanduse valdkonnas uusi 
võimalusi, suurendades sisemaise 
tooraine kättesaadavust. 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.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni dokumendis tehakse ettepanek toetada muid kui toiduks kasutatavaid 
põllukultuure, eelkõige lühikese raieringiga madalmetsa, mis ei ole raskustes vaevlev sektor. 
Lisaks ei toetata sellega biomajandust, kui see oli see, mida teha kavatseti, vaid selline 
lähenemine tähendaks põhimõtteliselt ainult bioenergia toetamist. Käesolevas põhjenduses on 
kirjeldatud kavatsust, selle ulatust on käsitletud täpsemalt regulatiivosas.
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Muudatusettepanek 774
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

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 
haavatavad ja mis on 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.

Or. en

Muudatusettepanek 775
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud kasutada otsetoetuste jaoks 
eraldatud rahalist ülempiiri, mis antakse 
abikõlblike otsetoetustele, et parandada 
teatavate sektorite ja tootmiste 
konkurentsivõimet ja / või kvaliteeti, mis 
on eriti olulised sotsiaalsetel, 
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majanduslikel või keskkonnaalastel 
põhjustel ja millel on raskusi vahendite 
ülekandmisel, mis eraldatakse toetusele 
koos artikli 39 punktis f osutatud 
valdkondlike meetmetega, et koondada 
ressursse ja teha tõhusamaid sekkumisi;

Or. it

Selgitus

Võimalus kasutada samu ressursse ühise põllumajanduse turukorralduse valdkondlike 
sekkumiste puhul soosib suunatud ja strateegilisemaid sekkumisi.

Muudatusettepanek 776
Michel Dantin

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.

välja jäetud

_________________

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

Muudatusettepanek 777
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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. 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. Memorandum tuleb 
viivitamata kahtluse alla seada, et 
soodustada Euroopa õlitootmist.

_________________ _________________

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).

Or. fr

Muudatusettepanek 778
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Aitamaks jälgida liidu kohustuste 
täitmist poliitikavaldkondade 
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arengusidususe valdkonnas, tuleks 
laiendada ELi turu vaatlusrühmade 
volituste ulatust, et nad jälgiksid arenguid 
ELi ja arenguriikidevahelises 
põllumajandus- ja toidusektori 
kaubanduses, eelkõige vähim arenenud 
riikidega toimuvas kaubanduses. 
Jälgimine peaks hõlmama andmete 
kogumist partnerriikide poolt tundlikeks 
peetavate põllumajandustoodete 
kaubandusmahu ja -väärtuse kohta ning 
andmeid nende sektori toodete kohta, 
milles eraldatakse ÜPP 
tootmiskohustusega seotud toetusi ja 
milles kasutatakse ÜPP 
kriisiohjamismeetmeid. Seire raames 
tuleks samuti uurida asjakohaseid 
andmeid juhtumiaruannetest ja 
rahvusvahelistest aruannetest, näiteks 
säästva arengu eesmärkide kohta. 
Komisjon peaks võrdlema jälgitavaid 
andmeid võrdlusalusega ning väljastama 
varajase hoiatuse, kui on oht, et 
kaubandusarengud võivad kahjustada 
põllumajanduslike toiduainete tootmist ja 
töötlemist arengumaades, eriti vähim 
arenenud riikides. Varajane hoiatus toob 
endaga kaasa liidu ja mõjutatud 
partnerite vahelised konsultatsioonid, et 
leppida kokku sobilikes 
parandusmeetmetes, mis järgivad õigust 
arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 779
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Tagamaks puuvillasektori 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuste vastavust liidu 
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rahvusvaheliste kohustustega 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
vallas, peaksid selliseid toetusi kasutavad 
liikmesriigid jälgima nende mõju 
tootmisele ja kaubandusele ning 
teavitama sellest komisjoni, et komisjonil 
oleks lihtsam jälgida puuvillasektori 
tootmiskohustusega seotud toetuste mõju 
puuvillatootmisele arenevates 
partnerriikides ja eelkõige toiduga 
kindlustatusele.

Or. en

Muudatusettepanek 780
Norbert Erdős

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 
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.

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

Selgitus

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Muudatusettepanek 781
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 
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.

(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 
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.
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Or. en

Muudatusettepanek 782
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Arvestades, et Euroopa 
Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta 
resolutsioonis ELi mesindussektori 
väljavaadete ja probleemide kohta 
toonitatakse, et mesilaste ja looduslike 
tolmeldajate populatsioonid on Euroopas 
kahanemas, mõnes piirkonnas enam kui 
50 %, millel on äärmiselt negatiivsed 
mõjud põllumajandusele, bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemidele; 
samuti osutatakse, et Euroopa 
mesindussektor, mis hõlmab 620 000 
mesinikku, kannatab eriti tõsiste 
demograafiliste ja vananemisega seotud 
probleemide käes. Resolutsioonis 
kutsutakse komisjoni üles tagama, et 
mesindusel oleks tulevastes 
põllumajanduspoliitikat käsitlevates 
ettepanekutes keskne koht, seda nii seoses 
toetuste ja lihtsustamise, teadusuuringute 
ja innovatsiooni kui ka mesindusalaste 
haridusprogrammidega, rõhutades 
vajadust näha ühises 
põllumajanduspoliitikas Euroopa Liidu 
mesinduse jaoks ette konkreetsed 
rahastamis- ja toetusmeetmed.

Or. es

Muudatusettepanek 783
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Arvestades, et suur osa veinisektori 
ettevõtetest on väikesed või keskmise 
suurusega, on kohane teha erand 
kolmandates riikides kasutatavate 
müügiedendusmeetmete maksimaalsele 
kestusele toimingute puhul, millest saavad 
kasu kaitstud päritolunimetuste/kaitstud 
geograafiliste tähiste haldamise asutused, 
kuna sel juhul saavad meetmest kasu kõik 
veinisektori ettevõtted, kellest paljud on 
väikesed ja keskmise suurusega ning 
kellel puuduvad vajalikud vahendid, et 
viia kolmandate riikide turgudel 
individuaalselt ja jätkusuutlikult läbi 
teatud aja kestvaid müügiedenduskavasid.
Seda silmas pidades seab võimatus viia 
pärast 3 kuni 5 aastat läbi samu tegevusi 
või samu sihtrühmi hõlmavaid jätkuvaid 
kampaaniaid väikesed ja keskmise 
suurusega veinitootjad võrreldes 
suuremate veinitootjatega ebasoodsasse 
olukorda. 

Or. es

Muudatusettepanek 784
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Kuna suur osa veinisektori 
ettevõtjatest on väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad, siis tuleb teha erand 
müügiedendusmeetme maksimaalsest 
kestusest kolmandates riikides selliste 
meetmete puhul, millega toetatakse KPNi 
ja KGT haldusasutusi, võttes arvesse, et 
meetme kasusaajad on asjakohasel juhul 
kõik veinitootjad, kellest suurem osa on 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
kellel ei ole vahendeid, et korraldada 
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kolmandate riikide turgudel 
individuaalselt ja jätkusuutlikult 
määratud aja jooksul 
müügiedendusprogramme. Seetõttu seab 
asjaolu, et ei ole võimalik korraldada 
jätkuvaid kampaaniaid samade 
tegevustega või samadele sihtrühmadele 
pärast kolme või viit aastat, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad suurtega 
võrreldes ebasoodsasse olukorda.

Or. fr

Selgitus

Müügiedendusmeetmed võimaldavad eksportida Euroopa veine maailma veiniturule. Seda 
tõlgendab komisjon aga piiravalt. Need meetmed peaksid võimaldama teha kestvat 
edendustegevust turgudel, kus ettevõtjad juba tegutsevad. Veiniturud on üksnes teatavates 
kolmandates riikides ja konkurents neile juurdepääsemisel on suur, mis tuleb kahjuks eeskätt 
väikestele Euroopa eksportijatele, kellel on piiratud vahendid.

Muudatusettepanek 785
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Selleks et võtta asjakohaselt 
arvesse mesilaste kui tolmeldajate 
ökoloogilist rolli, tuleb seega luua 
mesinike jaoks uus toetuskava. Tuleb 
eristada mitteprofessionaalset mesindust, 
mis hoiab ökosüsteemiteenuseid, ning 
professionaalset ja intensiivmesindust, 
mis ilma range järelevalveta kujutab 
endast looduslike tolmeldajate jaoks 
ohtlikku tava ning tekitab mesitarudele 
terviseprobleeme. Vaja on ette näha 
piisava rahastusega ning kaht Euroopa 
Liidus esinevat mesindusviisi eristav 
strateegia, mis seab esmatähtsaks 
mitteprofessionaalse põllumajanduse, 
kuna just see sobib paremini täitma ÜPP 
2020. aasta järgseid erieesmärke: pakub 
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maapiirkondade noortele töö- ja 
integratsioonivõimalusi ning omab 
kaudset positiivset mõju mesilaste 
tervisele ja paranemisele, ei kahjusta 
looduslikke tolmeldajaid ega sellest 
tulenevalt ka põllumajandust, tootmist ja 
toiduohutust, bioloogilist mitmekesisust 
ning keskkonna ja ökosüsteemide 
kestlikkust.

Or. es

Muudatusettepanek 786
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vaja on riiklikke finantsraamistikke 
või muid piiranguid ülempiiridena, et 
säilitada sekkumise eripära ning hõlbustada 
veini-, oliiviõli ja lauaoliivide, humala ning 
muude põllumajandustoodete 
sektoripõhiste sekkumistega seotud 
programmitööd, ning mis tuleb määratleda 
käesolevas määruses. Kuid puu- ja 
köögivilja sektori ning mesindustoodete 
sektori puhul tuleks jätkata liidu finantsabi 
andmist kooskõlas eeskirjadega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 1308/2013,18 et mitte 
kahjustada asjaomaste sekkumisliikide 
kohaste lisaeesmärkide saavutamist. Kui 
liikmesriigid soovivad kehtestada ÜPP 
strateegiakavas muude sektoripõhiste 
sekkumiste toetuse, tuleb vastav 
rahaeraldis maha arvata asjaomase 
liikmesriigi otsetoetustena makstava 
sekkumisliigi eraldisest, et tagada 
finantsiline neutraalsus. Kui liikmesriik ei 
soovi mesindus-, humala- ja oliiviõlisektori 
põhiseid sekkumisi rakendada, tuleb 
vastava liikmesriigi vastavad eraldised teha 
kättesaadavaks lisaeraldistena 
otsetoetustena makstavateks sekkumisteks.

(36) Vaja on riiklikke finantsraamistikke 
või muid piiranguid ülempiiridena, et 
säilitada sekkumise eripära ning hõlbustada 
veini-, oliiviõli ja lauaoliivide, humala, 
tubaka ning muude põllumajandustoodete 
sektoripõhiste sekkumistega seotud 
programmitööd, ning mis tuleb määratleda 
käesolevas määruses. Kuid puu- ja 
köögivilja sektori ning mesindustoodete 
sektori puhul tuleks jätkata liidu finantsabi 
andmist kooskõlas eeskirjadega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 1308/2013,18 et mitte 
kahjustada asjaomaste sekkumisliikide 
kohaste lisaeesmärkide saavutamist. Kui 
liikmesriigid soovivad kehtestada ÜPP 
strateegiakavas muude sektoripõhiste 
sekkumiste toetuse, tuleb vastav 
rahaeraldis maha arvata asjaomase 
liikmesriigi otsetoetustena makstava 
sekkumisliigi eraldisest, et tagada 
finantsiline neutraalsus. Kui liikmesriik ei 
soovi mesindus-, humala- ja oliiviõlisektori 
põhiseid sekkumisi rakendada, tuleb 
vastava liikmesriigi vastavad eraldised teha 
kättesaadavaks lisaeraldistena 
otsetoetustena makstavateks sekkumisteks.
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_________________ _________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 
165/94, (EÜ) nr 922/72, (EÜ) nr 234/79, 
(EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 
165/94, (EÜ) nr 922/72, (EÜ) nr 234/79, 
(EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

Or. en

Selgitus

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Muudatusettepanek 787
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 15, liidu lubadusele hoiduda 
täielikult raadamisest ja eraettevõtjate 
pühendumisele hoiduda täielikult 
raadamisest. Teiseks, sulgeda toitainete 
ringlus ja piirata see kohalikele 
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vesikondadele kooskõlas veepoliitika 
raamdirektiiviga. Kolmandaks, tugevdada 
kohalikke ja piirkondlikke toidu- ja 
loomasöödaturge ja kohalike 
tingimustega kohandatud madala 
sisendiga seemnesortide turge. Nende 
maksetega ei peaks toetama 
monokultuurilist või pidevat 
kaunviljakultuuride kasvatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 788
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 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.

Or. en

Selgitus

Mesindussektor on (ka) ELis toiduga kindlustatuse tagamiseks ja looduse säilitamiseks 
esmatähtis. Seetõttu on selle sektori toetamiseks vaja teha liidu ja riiklikul tasandil kõik 
võimalikud jõupingutused.

Muudatusettepanek 789
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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(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), 
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.

(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), 
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 ja seega ka asjaomastele 
osalejatele, nagu põllumajandustootjad, 
kohalikud omavalitsused, maastiku 
säilitamise ühendused või muud 
maavaldajad;

Or. de

Muudatusettepanek 790
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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(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), 
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.

(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, sealhulgas 
toetusega looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangutega aladele, 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), 
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, kollektiivsete või 
koostööpõhiste lähenemisviiside ning 
tulemuspõhiste sekkumistena.

Or. en

Muudatusettepanek 791
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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(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), 
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.

(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 (praegu kehtivaid 
õiguslikult kinnitatud piirkondi 
arvestades) 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.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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(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), 
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. 

(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, võttes arvesse praegu 
kehtivaid õiguslikult kinnitatud piirkondi. 
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. 

Or. lt

Muudatusettepanek 793
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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), 
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.

(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), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade, kõrge 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
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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), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetamisega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

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 toetusesaajatele, 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 toetamisega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Beata Gosiewska

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 

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
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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), 
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.

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 toetusesaajatele, 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 toetamisega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

Or. en

Muudatusettepanek 796
Nuno Melo

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, 

(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, 
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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.

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 ning nad võivad tõhustada 
mesindussektorile omaseid 
põllumajanduslikke keskkonnameetmeid, 
mis on juba osades ELi piirkondades 
olemas, ning töötada välja täiendavaid 
meetmeid. Lisaks peaksid olema 
abikõlblikud mahepõllumajandusega 
seotud sertifitseerimiskulud, sest need 
võivad moodustada suure osa 
tootmiskuludest. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Momchil Nekov

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 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
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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.

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. ÜPP strateegiakavade 
meetmete hindamisel ja koostamisel 
tuleks samuti võtta arvesse konkreetseid 
meetmeid, mille maaomanikud, maa 
valdajad või ettevõtted on võtnud 
kvaliteetsete töökohtade ja sektoris 
õiglaste töötingimuste pakkumiseks.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 798
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
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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.

ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu agroökoloogia, 
säilitav põllumajandus ja integreeritud 
tootmine ning digitaalne ja 
täppispõllumajandus; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele, mitmeaastaste puu- ja 
viimamarjakasvatuse kultuuride 
põllumajandusliku tootmise säilitamine, 
kasutades põllumajandusmaad terrassidel 
ja tugevatel kallakutel; 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 799
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
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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.

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. Põhjendatud juhtudel võib 
metsanduse sektori toetusesaajatele 
maksta kompensatsiooni ka 
loodusväärtuste eest, mille kaitsmise 
kohustuse nad endale võtavad.
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.

Or. en

Selgitus

On oluline, et oleks olemas võimalus maksta kompensatsiooni keskkonna jaoks väärtuslikuks 
peetavate loodusväärtuste eest, näiteks langev metsaalade ja liikide mitmekesisus.

Muudatusettepanek 800
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
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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 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 täielikult või osaliselt 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 ning need võivad lisaks 
soodustusi hõlmata. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 801
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
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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.

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 täielikult või osaliselt 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 ning need võivad lisaks 
soodustusi hõlmata. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Clara Eugenia Aguilera García

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 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
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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.

selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu kõrge loodusliku 
väärtusega põllumajandussüsteemid,
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.

Or. es

Muudatusettepanek 803
Ricardo Serrão Santos

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 

(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 
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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. 

metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; traditsiooniliste 
põllumajandusmaastike kaitsmine,
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. 

Or. pt

Muudatusettepanek 804
Michel Dantin

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 

(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 ning digitaalne ja 
täppispõllumajandus; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; loomade heaolu; geneetiliste 
ressursside säilitamist, säästvat kasutamist 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 805
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Marc Tarabella

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 

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata 
toetusi sekkumisliikidele, millega 
toetatakse selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu agroökoloogia, 
agrometsandus ja integreeritud tootmine; 
metsakeskkonna- ja kliimateenuseid ning 
metsakaitset; lisatasu metsadele ja 
agrometsandussüsteemide rajamisele; 
loomade heaolu; 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 pakkuma 
stiimulit ning katma täiendavaid kulusid ja 
saamata jäänud tulu, mis on tingitud üksnes 
sellistest kohustustest, mis lähevad 
kaugemale liidu ja riiklikes õigusaktides 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 806
Mairead McGuinness

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 

(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 kõrge 
loodusväärtusega põllumajandus, 
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 
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võidakse võtta varem kindlaks määratud 
aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

liiki sekkumistega seotud kohustused 
võidakse võtta varem kindlaks määratud 
aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 807
Marijana Petir

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 metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude ja teiste loodusõnnetuste 
ärahoidmist ning agrometsandussüsteemide 
loomist ja taaselustamist; metsaressursside 
kaitset, sealhulgast demineerimist, 
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 
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tehtavaid investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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. Ettevõtete korral, 
mis on suuremad teatavast suurusest, 
mille määravad kindlaks liikmesriigid, 
peaksid sekkumised 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, sealhulgas 
ühekordseid investeeringuid 
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metsandusmeetmetesse.

Or. en

Selgitus

In many Member States forest owners and forest authorities use digital forest information and 
Geographic Information Systems which provide accurate information on forest resources, 
environment and management activities. In order to avoid increased burden and exclusion of 
small-scaled forest holdings, compulsory forest management plans or equivalent tools should 
be avoided for those beneficiaries. Sustainable forest management principles as defined by 
the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe of 1993 are verified through 
the implementation of national or regional legislations, or voluntary systems.

Muudatusettepanek 809
Norbert Erdős

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 

(39) Ilma, et see vähendaks või 
mõjutaks liikmesriikide pädevust 
metsamajandamise meetmete valdkonnas, 
peaksid metsandusalased meetmed 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, 
tulekahjude ärahoidmist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
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võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 810
Paul Brannen

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 

(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 
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osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia toetamiseks võetavaid 
meetmeid ja tehtavaid investeeringuid, 
milles võetakse täielikult arvesse 
lähteainete kättesaadavuse hinnangut,1a

ning biomajanduse toetamist.

_________________

1a energialiidu juhtimist käsitleva 
määruse VIII lisa kohaselt koostatakse 
bioenergia säästlikkuse aruanne iga kahe 
aasta tagant

Or. en

Muudatusettepanek 811
Matt Carthy

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 

(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; kohalike liikide 
istutamist toetavaid meetmeid, millega 
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võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

tagatakse metsades bioloogiline 
mitmekesisus; 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.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Maria Lidia Senra Rodríguez

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; 

(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 
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.
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ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Or. es

Muudatusettepanek 813
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 agrometsandussüsteemide 
kasutamise laiendamisele ning 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 814
Czesław Adam Siekierski

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 metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
metsatulekahjude 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.

Or. pl

Muudatusettepanek 815
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Marijana Petir

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 
Pariisi kokkuleppest, ning Euroopa 
metsade kaitse kohustustele, mis on võetud 
ministrite konverentside käigus. Ettevõtete 
korral, mis on suuremad teatavast 
suurusest, mille määravad kindlaks 
liikmesriigid, peaksid sekkumised 
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.

Or. en

Selgitus

Reference to the Paris Agreement would better reflect the overall aim to address the 
importance between the long-term climate goals and forestry measures rather than a 
reference to one EU Regulation, namely the LULUCF. In order to avoid increased burden 
and exclusion of small-scaled forest holdings, compulsory forest management plans or 
equivalent tools should be avoided for those beneficiaries. Sustainable forest management 
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principles as defined by the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe of 
1993 are verified through the implementation of national or regional legislations, or 
voluntary systems. Furthermore, in many Member States, forest owners and forest authorities 
use digital forest information and Geographic Information Systems which provide accurate 
information on forest resources, environment and management activities.

Muudatusettepanek 816
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 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, 
mitmekesistamise ja vastupanuvõime 
tagamiseks ja võimendamiseks, samuti 
metsade ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Or. en
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Muudatusettepanek 817
Nuno Melo

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 võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
tulevikku suunatud säästvat metsandust, 
sh maa metsastamist, tulekahjude 
ärahoidmist 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.

Or. en

Muudatusettepanek 818
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy
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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. 
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 kooskõlas
vastavate kohustuslike standardite ja 
nõuetega. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel.
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Or. en

Selgitus

Natura 2000 alad on bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks elutähtsad ning väärivad eraldi 
põhjendust.

Muudatusettepanek 819
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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 

(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 
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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.

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 strateegikavades 
piisavat paindlikkust, et suurendada eri 
sekkumiste vastastikust täiendavust.
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Ivan Jakovčić

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 

(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 
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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.

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 strateegikavades 
piisavat paindlikkust, et suurendada eri 
sekkumiste vastastikust täiendavust. . 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 821
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 

(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 suurendada liidu 
lisandväärtust keskkonna valdkonnas ja 
tugevdada liidu koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
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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.

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 strateegikavades 
piisavat paindlikkust, et soodustada eri 
sekkumiste vastastikust täiendavust.
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel täitma
Natura 2000 alade erivajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 822
Momchil Nekov

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. 

(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. 
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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.

Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020 ning 
kui see on asjakohane, võib lisada uusi 
meetmeid. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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, 
sealhulgas piiratud juurdepääsuga
eraldatud piirkonnad. 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 824
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Mairead McGuinness

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, 
sealhulgas kõrge loodusväärtusega 
põllumaa jaoks. 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 825
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

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 

(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, sh 
saarepiirkondades. 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 
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rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

Or. es

Muudatusettepanek 826
Norbert Erdős

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 

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud (nt majanduslikud sotsiaalsed jms) 
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 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 827
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alad, näiteks 
mägipiirkonnad, seisavad pidevalt silmitsi 
loodusega seotud probleemidega, mille 
tõttu muutub nendesse piirkondadesse 
jäämine ja/või neis töötamine 
vähematraktiivseks, tekib rahvastikukadu 
ja elanikkonna vananemine. Sihipärased 
meetmed, mida tootjad praegu kasutada 
saavad, ei ole bürokraatlikel ja 
haldusalastel põhjustel tihti atraktiivsed. 
Selliste arengute ennetamiseks ning 
samal ajal maapiirkondades töökohtade 
säilitamiseks ja/või loomiseks peaks 
andma liikmesriikidele võimaluse võtta 
kasutusele ja rakendada kumulatiivset 
mõistet „põllumajanduslik pereettevõte“, 
mis vastab nendes piirkondades 
pereettevõttena tegutsevate VKEde 
koefitsiendile ning milles võetakse arvesse 
selliseid elemente nagu karja suurus, 
haritav maa, rohumaa ja ÜPP raames 
toetuse saamiseks abikõlblike 
kasvatatavate põllukultuuride arv.
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Or. en

Muudatusettepanek 828
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) 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. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel võtma arvesse Natura 2000 
alade erivajadusi.

Or. en

Selgitus

Natura 2000 alad on bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks elutähtsad ning väärivad eraldi 
põhjendust.

Muudatusettepanek 829
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 
investeeringute tegemise toetuste kaudu, 
mille eesmärk on suurendada 
põllumajandusettevõtete vastupidavust ja 
mitmekesisust. Sellised investeeringud 
võivad muu hulgas puudutada tarbijate 
nõudluses toimuvatest muutustest 
tulenevalt tootmise muutmise seadmeid, 
põllumajanduse ja metsanduse arendamise, 
moderniseerimise või kliimamuutustega 
kohanemisega seotud taristuid, sealhulgas 
juurdepääsu põllumajandus- ja 
metsamaale, maakorraldust ja 
maaparandust, agrometsandustavasid, 
külade, maapiirkondade maastike ja 
kõrge loodusväärtusega alade kultuuri- ja 
looduspärandi, sealhulgas 
sotsiaalmajanduslike aspektide 
säilitamise, taastamise ja suurendamisega 
seotud immateriaalseid uuringuid ja 
investeeringuid; maapiirkondades asuvate 
omavalitsuste ja külade ning nende 
põhiteenuste arendamise kavade 
koostamist ja ajakohastamist ning Natura 
2000 alade ja teiste kõrge 
loodusväärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamist ja 
ajakohastamist, et tõsta elukvaliteeti või 
suurendada asustuse keskkonnaalast 
tulemuslikkust, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 830
Maria Heubuch, Martin Häusling
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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. 
Investeeringud põllumajandusettevõtte 
territooriumil asuvatesse taristutesse 
peaksid olema lubatud ainult juhul, kui 
need mõjuvad üheaegselt positiivselt nii 
käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud 
keskkonna, kliima ja bioloogilise 
mitmekesisuse erieesmärkidele kui ka
põllumajandusettevõtte majanduslikule 
olukorrale. ÜPP strateegiakavade parema 
kooskõla tagamiseks liidu eesmärkidega 
ning võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on lisaks käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi andmetel moodustavad investeeringud 
materiaalsesse varasse 28-liikmelise ELi maaelu arengu kulutustest peaaegu 23 % . Avaliku 
sektori vahendite kasutamine põllumajandusettevõtte majandusliku olukorra parandamiseks 
ei ole väga õigustatud, välja arvatud juhul, kui see mõjub positiivselt artiklis 6 sätestatud 
keskkonna, kliima ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonna eesmärkidele.
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Muudatusettepanek 831
Michel Dantin

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. Eelkõige 
tuleks soodustada uuenduslikke 
üleminekuinvesteeringuid nii majanduse 
kui ka keskkonnaga seotud kahekordse 
tulemuslikkuse saavutamise 
süsteemidesse, näiteks digitaalne, säilitav 
või integreeritud põllumajandus. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

Or. fr

Muudatusettepanek 832
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 

ÜPP eesmärkide poole tuleks püüelda ka 
tootlike ja mittetootlike investeeringute 
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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.

tegemise toetuste kaudu, mille eesmärk on 
suurendada põllumajandusliku ja 
mittepõllumajandusliku tegevuse 
vastupanuvõimet ja mitmekesistamist. 
Sellised investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja 
agrometsanduse kliimamuutustega 
kohanemisega seotud taristuid, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjate juurdepääsu 
põllumajandusmaale, vältides seejuures 
maade hõivamist, ning 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. Et 
märkimisväärsed summad ei koonduks 
vaid väheste ettevõtete kätte, tuleb nende 
investeeringute puhul tuleb ette näha 
piirmäär põllumajandusettevõtte kohta. 

Or. es

Muudatusettepanek 833
Nuno Melo

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, 

(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, 
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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.

agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist, 
tulemuslikkuse tõstmiseks kohandatud 
seemneid ja loomatõuge. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade ja 
investeerimiseks sobivate valdkondade 
soovituslik loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 834
Annie Schreijer-Pierik

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 ja vee 
kvaliteedi kaitset. ÜPP strateegiakavade 
parema kooskõla tagamiseks liidu 
eesmärkidega ning võrdsete tingimuste 
kindlustamiseks liikmesriikide vahel on 
käesolevasse määrusesse lisatud 
investeerimiseks ebasobivate valdkondade 
loetelu.

Or. en
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Muudatusettepanek 835
Matt Carthy

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, vee ja energia säästmist, 
agrometsandustavasid, loomahaiguste ja -
tõvede ärahoidmist ning kestlikematele 
põllumajandustavadele üleminekut. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 836
Miguel Viegas

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 

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
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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. 

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 tuleb neile 
investeeringutele seada ülempiir, et 
maksimeerida toetusesaajate arvu. 

Or. pt

Muudatusettepanek 837
Hilde Vautmans

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, aianduse 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 838
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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 maakorraldust ja 
maaparandust, agrometsandustavade 
loomist ning energia ja vee säästmise 
süsteemide paigaldamist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 839
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Taristusse, teenustesse ning 
teadmiste ja oskuste omandamisse 
investeerimisel peaksid liikmesriigid oma 
strateegiakavade osana kaaluma vajaliku 
taristu loomist, mis kuuluks kohaliku 
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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 välja töötamine 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.

Or. hr

Muudatusettepanek 840
Maria Gabriela Zoană

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 maapiirkondades 
digioskuste arendamiseks ning võtta 
täiendavaid meetmeid, et minimeerida 
soolist digilõhet, hõlbustades 
maapiirkondades naiste juurdepääsu 
elukestvale õppele ning kutse- ja 
ametiõppele.

Or. en

Muudatusettepanek 841
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Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 842
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada 
finantsvahendite kättesaadavust 
esmatähtsatele rühmadele, eelkõige 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

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 

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks teha võimalikuks
InvestEU fondi tagatise kasutamine ning 
toetuste ja finantsvahendite 
kombineerimine, järgides seejuures
ettevaatliku laenamise standardeid ja 
hoides ära üle jõu käivat laenamist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
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finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

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.

Or. en

Selgitus

On väga oluline mitte julgustada üle jõu käivat laenamist, mis võib põllumajandusettevõtte 
elujõulisust kahjustada.

Muudatusettepanek 844
Matt Carthy

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 rahastuse
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada toetuste ja 
teiste avalike rahastusvoogude 
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, 
peavad liikmesriigid tagama 
põllumajandustootjatele mitmeid eri 
võimalusi, et vältida olukorda, kus 
rahastamisvahendeid kasutatakse viimase 
abinõuna. Kui põllumajandustootja 
kasutab rahastamisvahendeid, tuleb talle 
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pakkuda eelistatud tingimusi ja 
võimaldada suuremat 
manööverdamisruumi toetuskõlblikkuse 
eeskirjade täimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 845
Norbert Erdős

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 julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist, jättes 
esiteks alles tagastamatud toetused. 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.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahendite ja InvestEU tagatise kasutamine ainult täiendab tagastamatute toetuste 
süsteemi, mitte ei asenda seda. 
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Muudatusettepanek 846
Momchil Nekov

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 ning samuti looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladel 
asuvatele tootjatele, tuleks julgustada ja 
hõlbustada 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.

Or. en

Muudatusettepanek 847
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
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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.

eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks kõigis 
liikmesriikides 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.

Or. en

Muudatusettepanek 848
Tom Vandenkendelaere

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

tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad. 

Or. nl

Selgitus

Kui noorte põllumajandustootjate tarbeks ette nähtud eelarvet kasutatakse muude rühmade 
jaoks, ei hoita sellega ära põllumajandustootjate keskmise vanuse tõusu. Seetõttu peame 
tagama, et iga sihtrühma jaoks võetakse erinevad meetmed.

Muudatusettepanek 849
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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, 
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 
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 850
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Võttes arvesse liidu 
põllumajandussektori majanduslikus 
tulemuslikkuses toimuvat seisakut ja 
konkurentsivõime mahajäämust, mis 
süveneb paljudes valdkondades, tuleks 
teha jõupingutusi, eraldades igas 
liikmesriigis osa EAFRD rahastusest 
meetmetele, mis on suunatud liidu 
põllumajandusettevõtete 
konkurentsivõime, kasumlikkuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 851
Nicola Caputo

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 

(43) Euroopa Parlamendi raporti (ÜPP 
noortele põllumajandustootjatele mõeldud 
vahendite rakendamise kohta ELis pärast 
2013. aasta reformi) kohaselt seisavad 
noored põllumajandustootjad 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. Kutseõpe on keskse 
tähtsusega, et aidata noortel 
põllumajandustootjatel võtta kasutusele 
uuendusi ja uusi tehnoloogiaid, mis 
omakorda parandavad nende 
konkurentsivõimet ja kestlikkust. Seetõttu 
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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.

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. Sekkumised on hea valik ainult 
juhul, kui need pakuvad noortele 
põllumajandustootjatele selget ja jätkuvat 
otsest kasu, et oma ettevõte luua või seda 
arendada. Selleks võivad liikmesriigid 
ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate finantsvahenditele, 
ning peaksid oma ÜPP strateegiakavasse
lisama abi sihtotstarbelise kasutamise 
vähemalt summas, mis vastab 4 %-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.

Or. en

Selgitus

Minu aruandes ÜPP noortele põllumajandustootjatele mõeldud vahendite rakendamise kohta 
ELis pärast 2013. aasta reformi, mis kiideti heaks 29. mai 2018. aasta täiskogu istungil, 
tuuakse välja takistused, millega noored põllumajandustootjad põllumajandussektorisse 
sisenemisel ja oma tegevuse käigus silmitsi seisavad. Seetõttu on asjakohane aruandele 
alusaktis osutada, sest tegemist on seadusandjate jaoks usaldusväärse allikaga. Nõuan 
samuti, et noortele põllumajandustootjatele eraldataks rohkem vahendeid, vähemalt 4 % 
eelarvest.

Muudatusettepanek 852
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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. Kutseõpe on keskse 
tähtsusega, et aidata noortel 
põllumajandustootjatel võtta kasutusele 
uuendusi ja uusi tehnoloogiaid, mis 
omakorda parandavad nende 
konkurentsivõimet ja kestlikkust. 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. Sekkumised on hea valik ainult 
juhul, kui need pakuvad noortele 
põllumajandustootjatele selget ja jätkuvat 
otsest kasu, et oma ettevõte luua või seda 
arendada. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 853
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
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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 ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna. Sellest summast 
võib kasutada ühe kolmandiku ka 
põllumajandustootjatele mõeldud 
ennetähtaegse vanaduspensioni kavadele, 
mis kiirendaksid samuti põlvkondade 
vahetust.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
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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 „noore 
põllumajandustootja“ mõistega seotud 
piiravate kriteeriumitega, mille tõttu nad 
ei ole toetuskõlblikud, madala tuluga 
turul, maakitsikusega, kõrgete 
sisendihindadega 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.

Or. en

Selgitus

Eelmist ÜPP reformide noortele põllumajandustootjatele mõeldud kavad olid liiga piiravad 
ning selle tõttu jäid põllumajandustootjad kavast kõrvale.

Muudatusettepanek 855
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Tom Vandenkendelaere

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 finantsvahenditele, 
ning peaksid oma ÜPP strateegiakavasse 
lisama abi sihtotstarbelise kasutamise 
vähemalt summas, mis vastab 4 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Noortele 
turuletulijatele, kes ei vasta tingimustele, 
mis võimaldaks neid liigitada noorteks 
põllumajandustootjateks, võivad 
liikmesriigid eraldada lisavahendeid, mis 
ei ole ette nähtud noorte 
põllumajandustootjate toetusteks. Tuleks 
kehtestada noorte põllumajandustootjate 
toetuse maksimaalse summa suurendamine 
kuni 100 000 euroni, mis oleks kättesaadav 
ka finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna. 

Or. nl

Selgitus

Kui noorte põllumajandustootjate tarbeks ette nähtud eelarvet kasutatakse muude rühmade 
jaoks, ei hoita sellega ära põllumajandustootjate keskmise vanuse tõusu.
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Muudatusettepanek 856
Peter Jahr

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 ning 
olemasolevates ettevõtetes noorte 
põllumajandustootjate võrdse osalemise
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.

Or. de

Muudatusettepanek 857
Marijana Petir, Luděk Niedermayer
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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 
noorte toetamist uute 
põllumajandusettevõtete loomise eest. 
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 
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 4 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna. 

Or. hr

Selgitus

Noori ja uusi põllumajandustootjaid tuleb selgemini eristada, samuti tuleb esile tuua iga 
rühma jaoks konkreetsed sekkumisviisid ja rahastamispakettide jaotus.

Muudatusettepanek 858
Matt Carthy
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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 
rahastamisprogrammidele ja stiimulid 
põllumajandusettevõtete 
partnerlusmudelitele ning peaksid oma 
ÜPP strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 3 %-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.

Or. en

Muudatusettepanek 859
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43



PE629.665v01-00 154/190 AM\1167704ET.docx

ET

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, 
naispõllumajandustootjad 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, 
naispõllumajandustootjate 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.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
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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.

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 861
Norbert Erdős

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 

(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 
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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.

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 3 %-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.

Or. en

Selgitus

Rääkides sellest, kui suure osa moodustavad alla 40-aastased põllumajandustootjad kõigist 
ELi põllumajandustootjatest, on olukord hullem kui me arvame. Seega tuleb üheks põhilistest 
eesmärkidest seada noorte põllumajandustootjate tõhus toetamine. Meie eesmärkide 
täitmiseks oleks parem, kui aasta otsetoetuste eelarvest kulutataks sellele vähemalt 3 %.

Muudatusettepanek 862
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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 

(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 
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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. 

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 3 %-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. 

Or. ro

Muudatusettepanek 863
Paolo De Castro

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 

(43) Noored 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- ja 
riskijuhtimisoskuste koolituse järele on 
suur. Seetõttu on oluline jätkata uute 
põllumajandusettevõtete loomise toetamist. 
Liikmesriigid peaksid välja töötama 
strateegilise raamistiku ning kindlaks 
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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.

tegema selged ja sidusad sekkumised 
põlvkondade vahetuseks asjaomasele 
küsimusele pühendatud erieesmärgiga 
seoses. Selleks peaksid liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestama eelistingimused 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
turuletulijate konkreetsetele
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 4 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
konkreetse finantsvahendi vormis toetuse 
kaudu või sellega kombineerituna.

Or. it

Muudatusettepanek 864
Alberto Cirio, Giovanni La Via

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 

(43) Noored 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- 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 peaksid liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestama eelistingimused 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
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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.

turuletulijate konkreetsetele
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 
konkreetse finantsvahendi vormis toetuse 
kaudu või sellega kombineerituna.

Or. it

Muudatusettepanek 865
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Uued põllumajandustootjad ja 
nende investeeringud annavad olulise 
panuse maapiirkondade 
majandusarengusse, eelkõige 
taaselustades hõredalt asustatud 
piirkondi. Nad peavad ületama takistusi 
seoses maale juurdepääsu, 
kinnisvarahindade ja laenude 
kättesaadavusega. Seetõttu on oluline 
jätkata uute põllumajandusettevõtete 
loomise toetamist. Liikmesriigid peaksid 
välja töötama strateegilise raamistiku 
ning kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised, hõlbustamaks ettevõtluse 
arengut asjaomasele küsimusele 
pühendatud erieesmärgiga seoses.

Or. hr

Selgitus

Noori ja uusi põllumajandustootjaid tuleb selgemini eristada, samuti tuleb esile tuua iga 



PE629.665v01-00 160/190 AM\1167704ET.docx

ET

rühma jaoks konkreetsed sekkumisviisid ja rahastamispakettide jaotus.

Muudatusettepanek 866
Hilde Vautmans, Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Naiste rolli ja kohta 
põllumajandussektoris tuleb paremaks 
muuta. Põllumajandussektoris parema 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks 
tuleb julgustada naiste ettevõtlust ja 
osalemist. Põllumajandussektoris naiste 
õigusliku ja sotsiaalse staatuse 
edendamiseks ja kaitsmiseks tuleb luua 
raamistik nii naisettevõtjate kui ka 
naissoost koostööpartnerite jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 b) Tunnustades 
põllumajandustootjate elukestva hariduse 
ja koolituse, sealhulgas maapiirkondade 
naiste hariduse ja koolituse tähtsust ning 
võttes arvesse tööturu pidevalt muutuvat 
olemust, tuleks pakkuda asjakohaseid 
haridus-, koolitus- ja ümberõppe 
programme, et aidata vähendada naiste 
tööpuudust maapiirkondades ning 
kaotada naiste ja meeste vahelised 
erinevused sissetulekutes ja pensionites.

Or. hr



AM\1167704ET.docx 161/190 PE629.665v01-00

ET

Muudatusettepanek 868
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 c) Selleks et edendada naiste ja 
meeste vahelise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet, võivad liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavades sätestada eritingimusi 
finantsinstrumentide jaoks seoses 
maapiirkondade naiste olukorra ja nende 
ärivõimaluste parandamisega. Nad 
peaksid seega kaaluma vajaduse korral 
naiste prioriteediks seadmist oma ÜPP 
strateegiakavades, et muu hulgas tagada 
parem juurdepääs põllumaale ja 
krediidile ning julgustada naiste 
ettevõtlust, aidates nii kaasa 
maapiirkondade naiste esindatuse 
suurendamisele põllumajandusettevõtjate 
ja ettevõtjate hulgas.

Or. hr

Muudatusettepanek 869
Michel Dantin

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 
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. Selleks, et kohandada 
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riskide haldamise vahendeid 
põllumajandustootjate probleemidega, 
eeskätt kliimamuutustega, tuleb kaasata 
ÜPP vahenditesse 
põllumajandustootjatele tekkinud sellise 
kulu ja kahju hüvitamine, mis on seotud 
meetmetega, mida võeti, et võidelda 
loomade haiguste või kahjurite levikuga 
taimedel, ning mahepõllumajandusega 
tegelevatele põllumajandustootjatele 
tekkinud sellise kahju hüvitamine, mis 
tekkis neist sõltumatu välise saastumise 
tagajärjel.

Or. fr

Muudatusettepanek 870
Nuno Melo

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 
jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid,
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja luua 
avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAFRDst. Instrumendid 
peavad samuti sisaldama riiklike kavasid, 
millega toetatakse riiklike 
põllumajanduslike maksumeetmete abil 
erasissetulekute stabiliseerimise 
vahendeid, et tegeleda sissetulekute 
kõikumise probleemiga. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 
jäänud tuludega.

Or. en

Muudatusettepanek 871
Maria Lidia Senra Rodríguez



AM\1167704ET.docx 163/190 PE629.665v01-00

ET

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 jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased kliima- ja terviseriskide 
juhtimise abivahendid, tuleks luua avatud 
investeerimisfondid, mida rahastatakse 
EAFRDst.

Or. es

Muudatusettepanek 872
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

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 
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. Tuleb siiski tagada 
EAFRDst rahastatavate sekkumiste 
kooskõla riiklike 
riskijuhtimissüsteemidega.

Or. es

Muudatusettepanek 873
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

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 
jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed 
loodusõnnetusega võrreldavate 
ebasoodsate ilmastikutingimuste, halbade 
ilmastikutingimuste, loomade, 
taimehaiguste või kahjurite leviku jaoks 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.

Or. en

Muudatusettepanek 874
Miguel Viegas

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 jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks panna alus riiklikele 
kindlustussüsteemidele, mis vastaksid 
tõepoolest sektori vajadustele ja ei oleks 
loodud finantssektorile tulu toomiseks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 875
Matt Carthy

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 
jäänud tuludega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 876
Thomas Waitz

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 jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks säilitada tootmiskadude toetus, 
mida rahastatakse EAFRDst. Toetus on 
suunatud riskiennetuse loomisele ja 
keskkonnaalase vastupanuvõime 
tõstmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 877
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Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja 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 
jäänud tuludega.

Or. en

Muudatusettepanek 878
Hilde Vautmans

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; 

(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; 
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LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks. Kui 
tootjaorganisatsioonid on hea vahend 
toidutarneahelas tootjate õiguste 
kaitsmiseks ja kuna neil on õigus toetust 
saada, tuleb tagada, et tootjad ei pea oma 
õiguste tagamiseks tootjaorganisatsiooni 
juhatusega võitlema. Samuti tuleb 
omavahel eristada majanduslike 
eesmärkidega tootjaorganisatsioonide 
(kelle eesmärk on oma liikmete tooteid 
müüa) rahastamist ja teenust pakkuvate 
tootjaorganisatsioonide (kelle ainus 
eesmärk on teabe kogumine ja levitamine, 
et liikmete turupositsiooni parandada) 
rahastamist. Viimast on põhimõtteliselt 
võimatu rahastada teatud protsendiga 
turustatud toodangust.

Or. en

Muudatusettepanek 879
Ricardo Serrão Santos

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; 

(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; 
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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.

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. Selleks 
et edendada põlvkondadevahelist 
uuendamist, tuleks kaaluda neile 
põllumajandustootjatele eritoetuste 
maksmist, kes soovivad 
põllumajandustegevuse lõpetada enne 
seaduslikku pensioniikka jõudmist ning 
kavatsevad oma põllumajandusettevõtte 
anda üle koostööaltis nooremale 
põllumajandustootjale.

Or. pt

Muudatusettepanek 880
Nuno Melo

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 

(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 
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tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks. 
Koostöösekkumisest tuleks lisaks nende 
struktuuride moodustamisele toetada ka 
olemasolevaid struktuure. See aitab neil 
turuprobleemidega paremini kohaneda, 
võimalusi kasutada ja investeerimist 
jätkata.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

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 
edendamine; 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, sh 
määruses (EL) nr 1151/2012 tunnustatud 
tootjarühmade moodustamine, samuti 
teiste koostöövormide loomine, mis on 
vajalik ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.
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Or. es

Muudatusettepanek 882
Ivan Jakovčić

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
alustamine, sertifitseerimiskulud ja 
kvaliteedisüsteemide edendamine; 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,
sealhulgas määruse (EL) nr 1151/12 
kohaselt tunnustatud tootjarühmade
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 883
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

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; 
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 
maapiirkonna koostöövormide loomine, 
mis on vajalik ÜPP erieesmärkide 
saavutamiseks, eelkõige maaelu arenguks.

Or. en

Muudatusettepanek 884
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Pavel Telička

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 

(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 
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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.

ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; metsanduse 
valdkonnas ühinemiste loomine ja 
edasiarendamine; 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.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Clara Eugenia Aguilera García

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 

(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, haldamine, 
sertifitseerimine ja edendamine; 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 
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koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 886
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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; 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; 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamise edendamine ja toetamine 
ning nende tegevuse soodustamine, samuti 
teiste koostöövormide loomine, mis on 
vajalik ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 887
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
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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; 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; 
agrometsandussüsteemide rajamine;
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.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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 

(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 
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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.

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, 
agrometsandussüsteemide rajamine; 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Mairead McGuinness

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 

(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, sealhulgas 
agrometsandus; võrgustikud ja klastrid; 
sotsiaalne põllumajandus; kogukonna
toetatud põllumajandus; LEADERi raames 
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tootjarühmade ja -organisatsioonide
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

võetavad meetmed; ning tootjarühmade ja -
organisatsioonide moodustamine, samuti 
teiste koostöövormide loomine, mis on 
vajalik ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 890
Estefanía Torres Martínez

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; 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.

Or. es

Selgitus

Kvaliteedisüsteeme on vaja toetada rohkem kui esimese viie aasta jooksul ning mitte piirata 
toetust nende loomisega, nagu on sätestatud koondmääruses (Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393).

Muudatusettepanek 891
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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; 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; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Or. it

Selgitus

Arenguprobleemidega piirkondades tehtavate sekkumiste suurema tõhususe saavutamiseks 
tehakse ettepanek rakendada LEADER-lähenemist koos 5 % EAFRDi rahaliste vahendite 
eraldamisega väljaspool riiklikku strateegilist kava (piirkondlikud tegevuskavad), rakendades 
algatust LEADER paindlikumate eeskirjade järgi ja nähes ette võimaluse anda toetust isegi 
väljaspool III jaotise IV peatüki 1. jaos sätestatud võimalusi.

Muudatusettepanek 892
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Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Selleks et konkreetselt edendada 
digiteerimist ja innovatsiooni, hõlbustada 
äritegevuse 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. Kõigi 
maapiirkondadega seotud 
struktuurifondide tõhusamaks 
kasutamiseks (EAFRD, ERF, ESF+ ja 
EMKF) tuleks seda strateegiat rakendada 
kogukonna juhitud kohaliku arengu 
kaudu vastavalt määrusele (EL) ... [uus 
CPR]. Seetõttu peaks EAFRD rahaline 
toetus ajakohastamise strateegiatele, 
sealhulgas liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas sätestatud arukate külade 
strateegiale, moodustama EAFRD 
vahenditest vähemalt 5 %.

Or. en

Selgitus

Arukad külad peaksid olema tulevikus maaelu arengus esiplaanil, seega tuleks liikmesriigi 
ÜPP strateegiakavade raames arukate külade strateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks 
eraldada piisavald EAFRD vahendeid. Selle eesmärgi täitmiseks tuleks eraldada vahendeid 
ka teistest struktuurifondidest, sest see aitaks ELi maapiirkondi elujõulisena hoida.

Muudatusettepanek 893
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(45 a) Kohalike kogukondade algatatud 
projektide tulemuslikkuse ja eraldatud 
vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks 
tuleks liikmesriikidel finantseeskirjades 
sätestada, et ELi vahenditest võib 
rahastada ka finants- ja haldusjuhtimise 
kulusid kohalike maakogukondade ja 
teiste samasuguste osalejate teostatavate 
tegevuste puhul, mille eesmärk on 
määruse (EL) [XX/XXXX] [CPR] artikli 
25 lõike 2 punktis c osutatud strateegiate 
elluviimine.

Or. en

Muudatusettepanek 894
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Kohalike kogukondade algatatud 
projektide tulemuslikkuse ja eraldatud 
vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks 
tuleks liikmesriikidel finantseeskirjades 
sätestada, et ELi vahenditest võib 
rahastada finants- ja haldusjuhtimise 
kulusid kohalike maakogukondade ja 
teiste samasuguste kohalike 
sidusrühmade teostatavate tegevuste 
puhul, mille eesmärk on määruse (EL) 
[CPR] artikli 25 lõike 2 punktis c osutatud 
strateegiate elluviimine.

Or. lt

Muudatusettepanek 895
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Liikmesriigid peaksid hoolitsema 
selle eest, et toetatakse 
metsandusühenduste ülesehitamist ja 
edasiarendamist.

Or. de

Põhjendus

Metsandusühendused on koostöö eksistentsiaalne mudel väga väikeses ja väikeses erametsas. 
Metsandusühendused aitavad kaasa ÜPP eesmärkide saavutamisele väikestes metsades.

Muudatusettepanek 896
Nicola Caputo

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 
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.

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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. See 
tähendaks, et toetusesaajad näeksid otsest 
positiivset mõju oma ettevõtetele ja 
saaksid innovatsiooni osas juhtohjad enda 
kätte haarata. 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 
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välja töötatud sekkumisliike.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate kaasamine teadus- ja innovatsiooniprojektidesse on väga oluline, et 
tagada tulemused, mis kajastavad praktikute vajadusi ning mis mõjuvad kestlikkusele ja 
konkurentsivõimele positiivselt.

Muudatusettepanek 897
Nuno Melo

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 
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.

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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. See 
tähendaks, et toetusesaajad näeksid otsest 
positiivset mõju oma ettevõtetele ja 
saaksid innovatsiooni osas juhtohjad enda 
kätte haarata. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 898
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
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.

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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 praegu 
kehtivad õiguslikult kinnitatud 
piirkonnad) saab vastavalt vajadusele 
rahastada mitut teadmiste vahetamise ja 
innovatsiooniga seotud meedet, kasutades
käesolevas määruses välja töötatud 
sekkumisliike.

Or. en

Muudatusettepanek 899
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Teatises „Toidutootmise ja (46) Teatises „Toidutootmise ja 
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põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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.

põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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 praegu 
kehtivad õiguslikult kinnitatud 
piirkonnad, saab vastavalt vajadusele 
rahastada mitut teadmiste vahetamise ja 
innovatsiooniga seotud meedet, kasutades 
käesolevas määruses välja töötatud 
sekkumisliike.

Or. lt

Muudatusettepanek 900
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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 
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 

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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 
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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.

tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid, kus puuduvad huvide 
konfliktid. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 901
Mairead McGuinness

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 
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.

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
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 kirjeldama, 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 902
Momchil Nekov

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 2021 kuni 31. detsembrini 2027. 
Horisontaalmeetmed, näiteks 
tootjaorganisatsioonide loomisele 
suunatud meetmed, 
väikepõllumajandustootjate kavad, noorte 
põllumajandustootjate ja uute 
turuletulijate kavad, peaksid olema igal 
aastal abi taotlemiseks ligipääsetavad, et 
tagada kestlik areng ja võrdne jaotus ning 
et vältida moonutusi sektoris ja poliitikas.

Or. en

Muudatusettepanek 903
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
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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.

makstavate sekkumisliikide ja 
sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
tootlike põllumajandustegevuste 
toetamiseks, eesmärgiga arendada 
kestlikku põllumajandust, 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 904
Nuno Melo

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 202X [määruse jõustumise 
kuupäev] + 2 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. en
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Muudatusettepanek 905
Michel Dantin

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 2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. fr

Muudatusettepanek 906
Norbert Erdős

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 

(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 
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peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027.

peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. en

Selgitus

Strateegiakavadel põhinev uus mudel hõlmab ÜPP drastilisi muutusi. Nende kavade 
koostamiseks on vaja rohkem aega, seetõttu on soovitatav nende rakendamist edasi lükata, et 
vältida põllumajandustootjate toetuste katkemise ohtu.

Muudatusettepanek 907
Norbert Erdős

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 908
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
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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) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest.

Or. en

Selgitus

Ei ole soovitatav rahastada teistele ELi põllumajandustootjatele mõeldud eraldisteist nende 
põllumajandustootjate eraldisi, keda ELis kõige vähem toetatakse. Asjaomaste liikmesriikide 
põhjendatud nõudmine tuleb täita, lisades ELi eelarvesse selle eesmärgi täitmiseks uusi 
vahendeid. Ma ei ei saa olla kuidagi nõus sellega, et vähendada mingil viisil nende 
liikmesriikide põllumajandustootjatele mõeldud eraldisi, kus toetusaste jääb vahemikku 90 
kuni 100 % ELi keskmisest, sest see ei oleks üldse õiglane.

Muudatusettepanek 909
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

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 

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Toetus kavandatakse selliste tingimuste 
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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.

põhjal, mis võimaldavad sektori 
konkurentsivõimet järjepidevalt tõsta ning 
aitavad aja jooksul vähendada sõltuvust 
seda tüüpi toetustest.

Or. en

Muudatusettepanek 910
Bronis Ropė

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) Tähtis on juhtida tähelepanu 
sellele, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodil tuleb 
lähenemisprotsess täielikult lõpule viia, et 
tekitada liikmesriikide vahel õiglane 
konkurents ja kehtestada kogu ELis 
võrdsuse põhimõtted, ning et eesistujariigi 
24.–25. oktoobri 2002. aasta järeldustes 
sisalduv Euroopa Ülemkogu otsus tuleb 
täielikult ellu viia.

Or. lt
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