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Muudatusettepanek 1075
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) sekkumisliigid ja liikmesriikidele 
esitatud ühised nõuded kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas 
Euroopas võrdsete tingimuste tagamiseks,
ning nendega seotud rahastamiskord;

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1077
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1078
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgitus, mis puudutab piirkondade rolli ÜPP strateegiakavade kavandamisel ja 
väljatöötamisel.

Muudatusettepanek 1079
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide koostatavad ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavad 
(edaspidi „ÜPP strateegiakavad“), sihtide 

(c) liikmesriikide poolt ning vajaduse 
korral koostöös piirkondadega
koostatavad ühise põllumajanduspoliitika 
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seadmine, sekkumiste kindlaksmääramine 
ja rahaliste vahendite eraldamine, mis on 
kooskõlas erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega;

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

Or. es

Muudatusettepanek 1080
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1081
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) liikmesriikide koostatavad ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavad 
(edaspidi „ÜPP strateegiakavad“), sihtide 
seadmine, sekkumiste kindlaksmääramine 
ja rahaliste vahendite eraldamine, mis on 
kooskõlas erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega ning vastavad ELi siseturu 
nõudmistele;
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Or. en

Muudatusettepanek 1082
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koordineerimine ja juhtimine ning 
järelevalve, aruandlus ja hindamine.

(d) koordineerimine ja juhtimine ning 
järelevalve, aruandlus, hindamine ja 
edasikaebamismenetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 1083
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koordineerimine ja juhtimine ning 
järelevalve, aruandlus ja hindamine.

(d) koordineerimine ja juhtimine ning 
järelevalve, aruandlus, hindamine ja 
edasikaebamismenetlus.

Or. en

Selgitus

Edasikaebamisprotsess on ülimalt oluline toetusesaajate jaoks õigluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 1084
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 

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

komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
202X [strateegiakavade määruse 
jõustumise kuupäev] +2 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek esitati, võttes arvesse ÜPP reformi jõustumise kuupäeva ebakindlust ning 
vajadust näha ette piisav üleminekuaeg kavandatava uue rakendamismudeli ja ÜPP 
strateegiakavade kõigi aspektide nõuetekohaseks väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 1085
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2023 kuni 31. detsembrini 2029.

Or. en

Muudatusettepanek 1086
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
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2021 kuni 31. detsembrini 2027. 2024 kuni 31. detsembrini 2030.

Or. it

Muudatusettepanek 1087
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. en

Selgitus

Riiklikel strateegiakavadel põhinev uus mudel hõlmab ÜPP paradigma drastilisi muutusi. 
Nende kavade koostamiseks on vaja rohkem aega. Seepärast on vaja selle rakendamist edasi 
lükata, et vältida põllumajandustootjatele tehtavate maksete katkemise ohtu.

Muudatusettepanek 1088
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________

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

[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

Or. en

Muudatusettepanek 1089
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 artikleid 
25–28.

_________________ _________________

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1090
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________

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

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

Muudatusettepanek 1091
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1092
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajandustootja“ – füüsiline 
või juriidiline isik või selliste isikute rühm, 
olenemata sellest, milline on selle rühma ja 
rühma liikmete õiguslik seisund 
siseriikliku õiguse järgi, kelle 
põllumajanduslik majapidamine asub 
aluslepingute territoriaalses 

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

kohaldamisalas, nagu on määratud kindlaks 
Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklis 
52 koostoimes Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 
349 ja 355, ning kes tegeleb 
põllumajandusliku tegevusega, mis on 
määratud kindlaks liikmesriigi poolt; 
erandina võivad liikmesriigid näha ette, et 
seotud ettevõtjaid käsitatakse nende poolt 
kindlaks määratud tingimustel kas kõigi 
või üksikute sekkumiste puhul ühe 
põllumajandustootjana;

Or. de

Muudatusettepanek 1093
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1094
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Mõiste „põllumajandustootja“ määratlus peaks olema seotud põllumajandusmaa 
nõuetekohase majandamisega.

Muudatusettepanek 1095
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „tulemuspõhine toetuskava“ –
selline toetuskava, millega premeeritakse 
tulemuste paranemist, ning vastandina 
majandamispõhisele või kombineeritud 
kavale ei maksta tasu saamata jäänud 
tulu ja kantud kulude alusel;

Or. en

Selgitus

Määratlust on vaja keskkonnakavasid käsitleva artikli 28 muudatuse kohaldamiseks.
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Muudatusettepanek 1096
Jørn Dohrmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „avalikud hüved“ – teenused, mida 
turg ei hüvita ning mille keskkonnaalased 
ja ühiskondlikud tulemused ületavad 
keskkonna-, kliima- ja loomade heaolu 
alaste õigusaktidega ette nähtud 
kohustuslikke tulemusi. Euroopa avalikud 
hüved on avalikud hüved, mida saab 
tõhusalt pakkuda vaid Euroopa tasandil 
sekkumise kaudu, et tagada 
liikmesriikidevaheline koordineerimine ja 
võrdsed võimalused ELi 
põllumajandusturul. Euroopa avalike 
hüvede hulka kuuluvad eelkõige 
veekaitse, bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse, mullaviljakuse kaitse, tolmeldajate 
kaitse ja loomade heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Thomas Waitz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „kontsentreeritud loomapidamine“ 
– kariloomade pidamine suurema 
tihedusega, kui on majapidamise pindala 
ja loodusvarade või keskkonna
taluvusvõime poolest lubatud, või veiste ja 
mäletsejaliste puhul tingimustes, kus 
loomadel puudub juurdepääs karjamaale 
või ei ole piisavalt toetava söödamaa 
hektareid, et toetada karja- või 
rohumaapõhist karjatamist või 
toiduotsimist;
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Or. en

Muudatusettepanek 1098
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „loomkoormus“ – tootmisüksuses 
samaaegselt viibivate loomade eluskaal 
kasutatava ala ühe ruutmeetri kohta;

Or. en

Selgitus

Loomkoormust saab parameetrina kasutada sekkumiste puhul, mis on seotud loomade heaolu 
ja loomatervisega, ning seega tuleb see käesolevas määruses määratleda.

Muudatusettepanek 1099
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „tegelik tulusaaja“ –
põllumajandusliku majapidamise 

juriidiline omanik;

Or. en

Selgitus

Arvukad uuringud näitavad, et põllumajanduslikke tütarettevõtteid kontrollivate kontsernide 
arv ja majanduslik tähtsus suureneb. Vaja on suuremat läbipaistvust juriidiliste omanike ja 
majapidamiste tegevjuhtide suhtes, et vältida maaomandi koondumist ja maade hõivamist 
ning võimaldada teadlikku poliitikakujundamist. Seetõttu nõutakse põllumajandusettevõtete 
integreeritud statistika määruses nüüd, et oleks selge, kas põllumajanduslik majapidamine 
moodustab osa suuremast ettevõttestruktuurist. Seda nõuti kadokumendis 
„Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis“ (2016/2141 (INI)).
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Muudatusettepanek 1100
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) „linnapõllumajandus“ –
linnapiirkonnas toimuv põllumajanduslik 
tegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 1101
Martin Häusling, Bronis Ropė, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) „kontsentreeritud loomapidamine“ 
– kariloomade pidamine suurema 
tihedusega, kui on majapidamise pindala 
ja loodusvarade või keskkonna 
taluvusvõime poolest lubatud, või veiste ja 
mäletsejaliste puhul tingimustes, kus 
loomadel puudub juurdepääs karjamaale 
või ei ole piisavalt toetava söödamaa 
hektareid, et toetada karja- või 
rohumaapõhist karjatamist või 
toiduotsimist;

Or. en

Muudatusettepanek 1102
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada, nii et tootmiskahju
kannatanud põllumajandustootjale, kes 
suudab tõendada, et ta rakendas 
ennetavalt ettevaatusabinõusid,
hüvitatakse tema kahju;

Or. en

Selgitus

Ühisfond peaks kahju hüvitama üksnes siis, kui põllumajandustootja suudab tõendada, et ta
on ennetavalt rakendanud ettevaatusabinõusid. Hüvitist tuleks maksta tootmiskahju eest. 
Ühisfond ei tohiks hüvitada muud liiki kahju.

Muudatusettepanek 1103
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada määratlust, et hõlmata kõik 
riskijuhtimise liigid ja eelkõige lisada sissetuleku vähenemine, eelkõige turuhindade languse 
korral.

Muudatusettepanek 1104
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) maaelu arengu sekkumisliikide 
puhul tähendab „toetusesaaja“ järgmist:

(h) maaelu arengu sekkumisliikide 
puhul ja seoses III jaotise II peatüki 4. ja 
4 a. alajaoga tähendab „toetusesaaja“ 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate rühmad peaksid saama osaleda artiklitega 28 ja 65 seotud keskkonna-
ja kliimaalastes eesmärkides ning neid peaks seetõttu saama käsitada toetusesaajatena.

Muudatusettepanek 1105
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) maaelu arengu sekkumisliikide 
puhul tähendab „toetusesaaja“ järgmist:

(h) artikli 28 kohaste ökokavadele 
makstavate toetuste ja maaelu arengu 
sekkumisliikide puhul tähendab 
„toetusesaaja“ järgmist:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga 49, mille raportöör esitas artikli 3 lõike 1 punkti h alapunkti i kohta, 
tagatakse, et põllumajandustootjate rühmad, kes on kokku leppinud keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide ühises saavutamises, võivad sellisena olla ÜPP teise samba kohase toetuse 
saajateks. Ökokavade kehtestamisel tuleks põllumajandustootjate kollektiivide kaasamise 
võimalust laiendada ka neile kavadele, kuna nende kavade eesmärgid on sarnased teise 
samba raames võetud keskkonna- ja kliimakohustustega. Punkti h teksti tuleb samuti muuta.

Muudatusettepanek 1106
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

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

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

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

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate rühmad peaksid saama osaleda artiklitega 28 ja 65 seotud keskkonna-
ja kliimaalastes eesmärkides ning neid peaks seetõttu saama käsitada toetusesaajatena.

Muudatusettepanek 1107
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga 49, mille raportöör esitas artikli 3 lõike 1 punkti h alapunkti i kohta, 
tagatakse, et põllumajandustootjate rühmad, kes on kokku leppinud keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide ühises saavutamises, võivad sellisena olla ÜPP teise samba kohase toetuse 
saajateks. Ökokavade kehtestamisel tuleks põllumajandustootjate kollektiivide kaasamise 
võimalust laiendada ka neile kavadele, kuna nende kavade eesmärgid on sarnased teise 
samba raames võetud keskkonna- ja kliimakohustustega. Punkti h teksti tuleb samuti muuta.

Muudatusettepanek 1108
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1109
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) riigiabi kavade puhul asutus, mis 
saab toetust;

ii) riigiabi kavade puhul üksus, mis 
saab toetust;

Or. it

Muudatusettepanek 1110
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud näitajate liikmesriikide poolt 
kehtestatud soovituslikud väärtused, mis 
tuleb saavutada perioodi lõpuks;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema suurem sõnaõigus ja rohkem manööverdamisruumi, seetõttu 
peavad eesmärgid olema üksnes soovituslikud.

Muudatusettepanek 1111
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1112
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud tulemus- ja mõjunäitajate eelnevalt 
kokkulepitud väärtused, mis tuleb 
saavutada perioodi lõpuks;

Or. en

Muudatusettepanek 1113
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud tulemus- ja mõjunäitajate eelnevalt 
kokkulepitud väärtused, mis tuleb 
saavutada perioodi lõpuks;

Or. en

Muudatusettepanek 1114
Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „arukad külad“ –
maapiirkondades asuvad kogukonnad, 
kes töötavad välja arukaid lahendusi, et 
lahendada probleeme kohalikus 
kontekstis. Nad tuginevad olemasolevatele 
kohalikele tugevatele külgedele ja 
võimalustele osaleda oma territooriumi 
kestliku arengu protsessis. Nad tuginevad 
oma majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkonnatingimuste parandamise 
strateegiate väljatöötamisel ja 
rakendamisel osaluspõhisele 
lähenemisviisile, eelkõige edendades 
innovatsiooni ja rakendades 
digitehnoloogiate pakutavaid lahendusi.
Arukad külad saavad kasu koostööst ja 
liitudest teiste kogukondade ja osalejatega 
maa- ja linnapiirkondades. Arukate 
külade strateegiate algatamine ja 
rakendamine võib tugineda
olemasolevatele algatustele ning seda võib 
rahastada mitmesugustest avalikest ja 
eraallikatest;

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon viib praegu läbi katseprojekti „Arukad sotsiaalsed ökokülad“, milles 
antakse ELi tasandi määratlus arukate külade kohta. Lisaks sellele on ka Euroopa maaelu 
arengu võrgustikul arukate külade temaatiline töörühm. Lõplikku määratlust on oodata 
veebruaris 2019, seetõttu tuleb see sõnastus uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 1115
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „poliitikavaldkondade 
arengusidusus“ – liidu kohustus võtta 
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vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 
208 arengukoostöö eesmärke arvesse 
sellise poliitika puhul, mida ta rakendab, 
ning sisepoliitika eesmärkide poole 
püüdlemisel kohustus vältida negatiivseid 
poliitikameetmeid, mis avaldavad 
kahjulikku mõju ELi 
arengueesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1117
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1118
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Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eesmärkide ja näitajate vahel puudub kindel, hästi põhjendatud seos, seetõttu oleks vahe-
eesmärke keeruline koostada.

Muudatusettepanek 1119
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „näitaja“ – ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgi eeldatav 
sotsiaalne, majanduslik ja 
keskkonnamõju, mis on saadud mõne 
käesolevas määruses sätestatud meetme 
või vahendi kohaldamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 1120
Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „toiduga kindlustatus“ – inimeste 
õigus tervislikule ja kultuuriliselt sobivale 
toidule, mis on toodetud ökoloogiliste ja 
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säästvate meetoditega, ja nende õigus 
määratleda ise oma toidu- ja 
põllumajandussüsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 1121
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) „keskkonna- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse tagamine“ –
struktureeritud protsess, mille eesmärk on 
tagada selliste vahendite tulemuslik 
kohaldamine, mis aitavad vältida ELi 
kulutuste kahjulikku mõju ning 
maksimeerida nende kasulikkust ELi 
keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse 
seisundile, lähtudes komisjoni ELi eelarve 
bioloogilise mitmekesisuse tagamise 
ühtsest raamistikust ning kooskõlas 
riiklike eeskirjade ja suunistega (kui need 
on olemas) või rahvusvaheliselt 
tunnustatud normidega;

Or. en

Muudatusettepanek 1122
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j c) „ilmastikukindluse tagamine“ –
protsess, mille abil tagatakse riiklike 
eeskirjade ja suuniste (kui need on 
olemas) või rahvusvaheliselt tunnustatud 
normide kohaselt taristu vastupidavus 
negatiivsetele kliimamõjudele;
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Or. en

Muudatusettepanek 1123
Albert Deß, Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4 Määratletavad mõisted

Or. de

Muudatusettepanek 1124
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“ ja „noor põllumajandustootja“, et 
kanda nende vajadused ühise 
põllumajanduspoliitika suunitluse osas 
ELi kataloogi. Käesoleva määruse 
jõustumisel teeb Euroopa Komisjon selle 
kataloogi kõigile liikmesriikidele 
kättesaadavaks, et edendada parimaid 
tavasid ja kogemuste vahetamist.

Or. de

Muudatusettepanek 1125
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selgitus piirkondade rolli kohta ÜPP strateegiakavade väljatöötamisel ja sellest tulenevalt 
mitme sekkumise puhul ühiste elementide määratlemisel, eriti piirkondlike sekkumiste puhul, 
mida piirkondlikud korraldusasutused peavad rakendama piirkondlike sekkumisprogrammide 
kaudu.

Muudatusettepanek 1126
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1127
Nikos Androulakis, Pavel Poc

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1128
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1129
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hr
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Selgitus

Tuleb teha suuremat vahet noorte ja uute põllumajandustootjate vahel, sealhulgas iga rühma 
jaoks konkreetset tüüpi sekkumistega ja rahastamispakettide jagamisega.

Muudatusettepanek 1130
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid ja nende piirkonnad 
kasutavad oma ÜPP strateegiakavas 
mõisteid „põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“ järgmiselt:

Or. es

Muudatusettepanek 1131
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Koondmäärusega saavutatu põhjal otsustasid paljud liikmesriigid lõpetada aktiivse 
põllumajandustootja klausli kohaldamise. Alates 2023. aastast eelistaksin ma sarnast 
vabatahtlikku süsteemi, kus liikmesriikidel oleks võimalus otsustada, kas nad soovivad seda 
kontrolli kohaldada või mitte. Seetõttu tuleb punkt d ümber sõnastada või välja jätta.
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Muudatusettepanek 1132
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1133
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1134
Elsi Katainen, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 

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

hektar“ ja „noor põllumajandustootja“:

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et määratleda tegelik põllumajandustootja ELi tasandil, oleks parem kasutada 
rohkem tulemustel põhinevat lähenemisviisi ning keskenduda põllumajandusliku tegevuse 
määratlusele, et suunata toetus põllumajandustootjatele, kes tegelevad aktiivselt 
põllumajandusliku tootmisega. Mõiste „tegelik põllumajandustootja“ kavandatud määratlus 
tooks põllumajandustootja jaoks kaasa täiendava halduskoormuse.

Muudatusettepanek 1135
Beata Gosiewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1136
Maria Noichl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
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vajava ettevalmistava tegevuseta; vajava ettevalmistava tegevuseta; see 
hõlmab ka biotoobi- ja maastikukaitse 
alaseid tegevusi, kui need vastavad 
artikli 6 punktides d, e ja f sätestatud 
erieesmärkidele;

Or. de

Muudatusettepanek 1137
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa
tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete ja puuvilla tootmist.
Põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta võib 
pidada konkreetsel aastal 
põllumajanduslikuks tegevuseks, 
tingimusel et see moodustab osa 
põllumajanduslikust tegevusest, mis viib 
tegeliku tootmiseni;

Or. es

Muudatusettepanek 1138
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja lühikese 
raieringiga madalmetsa tootmist ja 
põllumajandusmaa säilitamist;
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karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. en

Selgitus

Tõelise lihtsustamise saavutamiseks tuleb piiravad elemendid käesolevast artiklist välja jätta. 
Näiteks mõiste „põllumajanduslik tegevus“ kavandatud määratlus piiraks mõiste 
„põllumajandustootja“ määratlust.

Muudatusettepanek 1139
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
lisaks põllumajandusmaal avalike hüvede 
ja ökosüsteemiteenuste pakkumisele ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. en

Muudatusettepanek 1140
Luke Ming Flanagan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
lisaks põllumajandusmaal avalike hüvede 
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põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

ja ökosüsteemiteenuste loomisele ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse väljundid hõlmavad palju enamat kui kaupade tootmist.

Muudatusettepanek 1141
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
lisaks avalike hüvede ja 
ökosüsteemiteenuste loomisele ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. en

Muudatusettepanek 1142
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla, 
korgi ja lühikese raieringiga madalmetsa 
tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta, 
sealhulgas puudega kombineeritud 
süsteemides;

Or. en

Selgitus

As e.g. tobacco, cotton, short rotation coppice are falling under agricultural activity, cork 
should be explicitly mentioned too, as a high-value product of a species native to part of 
Europe which can constitute natural or semi-natural agricultural systems. The latter insertion 
is aimed to stop the discrimination of genuine agricultural systems which have trees and offer 
valuable benefits in terms of diversification and for climate, and often also water management 
purposes. To have arable crops combined with lines of trees is agricultural activity, as is 
rearing goats, pigs, cows in the wooded meadows or dehesas etc.

Muudatusettepanek 1143
Momchil Nekov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa 
tootmist, ökoloogilise tolmeldamisteenuse 
pakkumist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. en
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Muudatusettepanek 1144
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa
tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta, eeldusel 
et see moodustab osa 
põllumajandusettevõtte külvikorrast.

Or. pt

Muudatusettepanek 1145
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja lühikese 
raieringiga madalmetsa tootmist ja 
põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras 
vastavalt liikmesriikide määratletud 
kriteeriumidele;

Or. es

Muudatusettepanek 1146
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
kombineerituna põllumajandusmaa 
hoidmisega karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras ilma tavapärasest 
erinevaid põllumajandusmeetodeid või -
masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. nl

Muudatusettepanek 1147
Ricardo Serrão Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa
tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. pt

Muudatusettepanek 1148
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab (a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
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olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja lühikese 
raieringiga madalmetsa tootmist ja 
põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. en

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 1149
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja lühikese 
raieringiga madalmetsa tootmist ja 
põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. es

Muudatusettepanek 1150
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 

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

püsikultuure ja püsirohumaad. Seejuures 
võidakse pidada põllumajandusmaa osaks 
ka maastikuelemente ja/või teisaldatavaid 
või paikseid tehnilisi seadmeid, mis on 
hädavajalikud nõuetekohaseks 
põllumajanduslikuks tootmiseks. Mõisted 
„põllumaa“, „püsikultuurid“ ja 
„püsirohumaa“ täpsustatakse liikmesriikide 
poolt vastavalt järgmisele raamistikule:

Or. de

Selgitus

Ei ÜPP strateegia määruses ega horisontaalses määruses (millega seda seni reguleeriti) ei 
mainita, et maastikuelemendid ja tehnilised seadmed võivad olla põllumajandusmaa osaks. 
Artikli 4 kavandatud sõnastuse kohaselt ei saa hekke, kive, märgalasid jms pidada 
põllumajandusmaa osaks. Tehnilised seadmed võivad olla veepaagid, juurdepääsuteed, aga 
ka silorullid.

Muudatusettepanek 1151
Albert Deß, Ulrike Müller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1152
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

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

Or. en

Selgitus

Maastikuelementide ebapiisav tunnustamine toetuskõlbliku põllumajandusmaa osana 
diskrimineerib ökoloogiliselt väärtuslikku ekstensiivselt kasutatavat maad, millel on 
dünaamilised maastikuelemendid (nt lambakarjamaad). See toob kaasa pikaajalise negatiivse 
mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Seepärast on oluline, et maastikuelementide 
toetuskõlblikkust tunnustataks järjepidevalt.

Muudatusettepanek 1153
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1154
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Agrometsandus tuleks integreerida põllumajanduspoliitikasse ja paigutada muu 
maakasutusega samale tasemele.

Muudatusettepanek 1155
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1156
Daniel Buda

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



AM\1171737ET.docx 41/164 PE631.977v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 1157
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1158
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1257/199928artiklitele 22, 23 ja 24, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 

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

artiklile 39, määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklile 28 või käesoleva määruse artiklile 
65, samuti tingimuslikkuse alusel 
tootmisest kõrvalejäetud maa, 
liikmesriikide meetmete alusel tootmisest 
kõrvalejäetud maa, maa, mille suhtes 
kehtib ELi või liikmesriigi meetmete 
alusel kohustus muuta põllumaa 
rohumaaks ning, kui liikmesriigid nii ette 
näevad, kogu muu kesa või tootmisest 
kõrvalejäetud maa, mida enne kesastamist 
või tootmisest kõrvalejätmist hariti 
põllumajanduskultuuride tootmiseks;

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. de

Selgitus

Põllumaa, mis on jäetud tootmisest kõrvale riiklike või ELi meetmete (teise samba meetmed) 
või tingimuslikkuse alusel või mille suhtes kehtib riiklike või ELi meetmete alusel kohustus 
muuta põllumaa rohumaaks, peaks jääma põllumaaks. Samuti peaksid liikmesriigid saama 
sätestada, et lisaks sellele jääb põllumaaks kogu tootmisest kõrvaldatud maa, mida varem 
hariti põllumajanduskultuuride tootmiseks (isegi pärast viieaastase perioodi lõppu).

Muudatusettepanek 1159
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1257/199928 artiklitele 22, 23 ja 24, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/200529

artiklile 39, määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklile 28 või käesoleva määruse artiklile 
65; heintaimede või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kasutatavad alad, kus neid 
taimi võib otse või pärast eelmise 
rohttaimekatte eemaldamist külvata ja viie 
aasta jooksul või kauem kasvatada, võib 
lugeda põllumaaks;

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1160
Albert Deß, Ulrike Müller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1257/199928 artiklitele 22, 23 ja 24, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/200529

artiklile 39, määruse (EL) nr 1305/2013
artiklile 28 või käesoleva määruse artiklile 
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määruse artiklile 65; 65; Kui liikmesriik nii otsustab, võib 
põllumaa hõlmata kõiki kesasid, mis on 
kaetud rohu või muude rohttaimedega ja 
mis olid kesa alla jätmisel 
põllumajandusmaad, kuid mitte 
püsirohumaad.

_________________ _________________

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

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

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1161
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________

28 Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 

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

Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1162
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „külvikord" – vähemalt nelja 
erineva kultuuri, sh ühe liblikõielise 
kultuuri kasvatamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1163
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets, ka siis, kui rohi või 
muud rohttaimed ei ole ülekaalus või 
puuduvad;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1164
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja (kui liikmesriik nii 
sätestab) peenravaibale asetatud 
konteinerites kasvatatavad taimed, samuti
lühikese raieringiga madalmets;

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik lugeda peenravaibale asetatud konteinerites 
kasvatatavaid istikuid istikuid toetuskõlblikeks, kuigi need taimed ei ole maapinda juurdunud. 
Konteinertaimed ei ole pinnasesse juurdunud, kuna need on paigutatud tihedale 
peenravaibale, mis võimaldab taimede kontrollitud kastmist ja väetamist.  See võimaldab vett 
koguda ja taaskasutada. See ressursitõhus meetod on eriti tõhus põuastel aastatel.

Muudatusettepanek 1165
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas agrometsandussüsteemid,
puukoolid ja lühikese raieringiga 
madalmets;
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Or. en

Selgitus

Agrometsandus tuleks integreerida põllumajanduspoliitikasse ja paigutada muu 
maakasutusega samale tasemele.

Muudatusettepanek 1166
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid;

Or. es

Muudatusettepanek 1167
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsikarjamaa, mis võtavad maa enda alla 
vähemalt viieks aastaks või kauemaks ja 
mis annavad korduvat saaki, sealhulgas 
agrometsandussüsteemid, puukoolid ja 
lühikese raieringiga madalmets;

Or. en

Muudatusettepanek 1168
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem; See võib hõlmata muid 
liike, nagu põõsad ja/või puud, mis 
sobivad karjatamiseks või loomasööda 
tootmiseks.
Teatavaid alasid võib samuti käsitada 
püsirohumaa või püsikarjamaana, 
tingimusel, et see on:
i) karjatamiseks sobiv ja kohalike 
tavadega seotud maa, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole tavapäraselt karjamaal 
ülekaalus; ja/või
ii) karjatamiseks sobiv maa, kus rohi ja 
muud rohttaimed ei ole ülekaalus või 
puuduvad.
Maa, mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas looduslikul 
viisil (isekülvi teel) või harimise teel 
(külvamise teel), kuid mida ei ole haritud 
viis aastat või kauem, võib kõnealusest 
määratlusest välja jätta.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taastada määruses (EÜ) nr 2017/2393 (nn 
koonddirektiiv) vastu võetud määratlus, milles tunnustati pika raieringiga karjamaade ja 
rohumaade eripära, samas kui komisjoni ettepanek on samm tagasi.

Muudatusettepanek 1169
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo

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

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

iii) "püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema 
maa, mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem, ning mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), kaasa 
arvatud muud põõsa- ja/või puuliigid, mis 
sobivad karjatamiseks või loomasööda 
tootmiseks, kuid mis on kasutusel 
karjamaana või mida hoitakse sobivas 
seisundis minimaalse 
põllumajandustegevuse abil vastavalt 
liikmesriikide määratlustele;
Liikmesriigid võivad otsustada lugeda 
püsirohumaaks ka järgmise:
karjatamiseks sobiv ja kohalike tavadega 
seotud maa, kus rohi ja muud rohttaimed 
ei ole tavapäraselt karjamaal ülekaalus,
karjatamiseks sobiv maa, kus rohi ja 
muud rohttaimed ei ole tavapäraselt 
karjamaal ülekaalus või neid ei ole üldse, 
kuid kus karjatatakse loomi või mida 
hoitakse minimaalse 
põllumajandustegevuse abil sobivas 
seisundis;

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on tehtud selleks, et ära hoida põllumajandustootmises 
kasutatavate põõsastike ja puistutega karjamaade väljajätmist, mille agronoomiline ja 
keskkonnamõju on juba tõestatud.

Muudatusettepanek 1170
Maria Noichl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 



PE631.977v01-00 50/164 AM\1171737ET.docx

ET

külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). Alad 
hõlmavad karjamaid, mida kasutatakse 
kohalike ekstensiivsete karjatamistavade 
kohaselt, kaasa arvatud kogu looduslikult 
esinev taimne materjal, olenemata sellest, 
kas rohi ja muud rohttaimed kasvavad 
seal või on ülekaalus.
See võib hõlmata järgmisi liike, 
sealhulgas juhul, kui need on 
looduskaitse seisukohast väärtuslikud 
ja/või kasulikud loomade heaolu 
tagamiseks karjamaal (pakuvad varju):
a) põõsad ja/või puud, millest kariloomad 
võivad toituda või millest saab toota 
loomasööta;
b) muud liigid (nt hapurohi, puud, 
põõsad) ja väikesed maastikuelemendid 
(nt kaljunukid või astangud).

Or. de

Muudatusettepanek 1171
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks, tingimusel, et rohi 
ja muud rohttaimed on ülekaalus. Need 
võivad olla ka karjamaad ja moodustada 
osa kohalikest tavadest, mille kohaselt 
rohi ega muud rohttaimed ei ole 
traditsioonilistel karjamaadel ülekaalus, 
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või karjamaad, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole ülekaalus või neid ei 
kasva. Kui liikmesriigid nii otsustavad, 
jäetakse määratlusest välja karjamaaks 
ette nähtud maatükid, mida on haritud 
viie või enama aasta vältel;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek kujutab endast tagasisammu, võrreldes kokkuleppega, mis saavutati 
koondmääruse läbirääkimisel, kus võeti arvesse ELi liikmesriikide karja- ja rohumaade 
eripära. Diskrimineeriva kohtlemise vältimiseks on vaja säilitada kõnealuse määratluse 
olulised osad.

Muudatusettepanek 1172
Albert Deß, Ulrike Müller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), või kui 
liikmesriigid nii otsustavad, maa, mida ei 
ole viis või enam aastat haritud. See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, kui see on õigustatud artikli 6 lõike 
1 punktides d, e ja f sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks. Rohttaimestiku muutmine, 
kui liikmesriigid nii otsustavad, kujutab 
endast samuti külvikorda, kui külvatakse 
eelmisega võrreldes teistsugust liikide 
kombinatsiooni. 

Or. de

Muudatusettepanek 1173
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.
Käesolevat lõiget ei kohaldata rohumaa 
suhtes, mida renditi põllumaana, või 
põllumaa suhtes, mida lepingulise 
kohustuse tõttu tuli kauem kui viis aastat 
kasutada rohumaana. Sellised maad võib 
oma algsel kujul taastada.

Or. de

Muudatusettepanek 1174
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks. Liikmesriigid 
võivad täiendavalt määratleda mõiste 
„külvikord”, võttes arvesse selliseid 
kriteeriume nagu maa harimine või rohu 
või muude kasvatatavate 
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rohttaimekultuuride muutmine.

Or. de

Muudatusettepanek 1175
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). 
„Püsirohumaa“ raammääratlus peaks 
võimaldama liikmesriikidel täpsustada 
lisakriteeriume ning lubama neil lisada
muid liike kui rohi või muud rohttaimed, 
mis sobivad karjatamiseks või millest oleks 
võimalik toota loomasööta, samuti 
tolmeldajate toitumisalasid, olenemata 
sellest, kas neid kasutatakse tegelikuks
tootmiseks või mitte.

Or. en

Selgitus

Püsikarjamaa määratlus peab olema piisavalt lai, et võtta arvesse eri olukordi ja söödamaa 
eri kasutusviise liikmesriikides.

Muudatusettepanek 1176
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(koos „püsikarjamaa“)“ peavad olema 
maa, mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem, ning mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), see võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks (iilekstamm, 
kastan), või kujutavad endast ainsat 
taimkatet. Lisada tuleks eranditult kõik 
loomade kasutatavad puistualad, kaasa 
arvatud materjal, mis on saadud 
puittaimeliikidelt, millest loomad toituvad;

Or. es

Muudatusettepanek 1177
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis on põllumajandusliku majapidamise 
külvikorrast alaliselt välja jäetud ning 
mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas looduslikul 
viisil (isekülvi teel) või harimise teel 
(külvamise teel). See võib hõlmata muid 
liike, nagu põõsad ja/või puud, mis sobivad 
karjatamiseks või loomasööda tootmiseks. 
See ei puuduta põllumaad, mida hariti või 
haritakse ajutiselt rohumaana, kuid mis 
on kinnistusregistris registreeritud 
põllumaana.

Or. de

Selgitus

Endise põllumaa (mis on nüüd rohumaa) algse seisundi võib igal ajal taastada.
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Muudatusettepanek 1178
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

2017. aastal koondpaketiga kokku lepitud kehtiv määratlus tuleks säilitada ja/või seda 
täiendavalt muuta, kasutades sõnastuse „mida ei ole küntud viis aastat või kauem“ asemel 
sõnastust „...ei ole haritud...“. See lihtsustaks seiret, nt satelliidi abil, kuna puuduks vajadus 
konkreetselt analüüsida, kas piirkonda on haritud kündmise teel või mõne muu meetodiga.

Muudatusettepanek 1179
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), kaasa 
arvatud metsakarjamaad põõsastike ja/või 
puudega, mis sobivad karjatamiseks või 
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loomasööda tootmiseks. loomasööda tootmiseks, parandavad mulla 
viljakust ja suurendavad selle kaitset 
erosiooni eest või mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. en

Muudatusettepanek 1180
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa,
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, kus on võimalik toota loomasööta, 
vaatamata sellele, kas maad tegelikult 
tootmiseks kasutatakse või mitte, ning mis 
kus võivad kasvada rohi või muud 
rohttaimed kas looduslikul viisil (isekülvi 
teel) või harimise teel (külvamise teel), 
põõsad ja/või puud;

Or. fr

Muudatusettepanek 1181
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa” — maa, mis ei ole 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
rohkem, kaasa arvatud rohi või muud 
rohttaimed. Määratlus peab olema 
piisavalt lai, et hõlmata metsakarjamaa-
ja agrometsandussüsteeme ning seega ka
muid liike, nagu põõsad ja/või puud, mis 
sobivad karjatamiseks või loomasööda 
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põõsad ja/või puud, mis sobivad 
karjatamiseks või loomasööda tootmiseks.

tootmiseks. Määratlus peab tagama 
sidususe artikli 6 lõikes 1 osutatud 
eesmärkide d, e ja f saavutamisega;

Or. en

Selgitus

Permanent grassland/pasture with shrubs and/or trees are of outstanding importance for 
biodiversity conservation in various regions of Europe (for example alpine pastures, dehesas 
in Spain, juniper heaths, larch meadows in Austria, orchard meadows). It does not matter 
whether the shrubs and/or trees can be grazed or used for the production of animal feed. In 
the past, such land was inadequately recognized as eligible for aid. This has accelerated both 
eradication of the landscape and structural change, hitting particularly hard on extensive 
pasture farmers. This also had serious adverse effects on biodiversity.

Muudatusettepanek 1182
Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) "püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“) peavad olema maa, 
mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas looduslikul 
viisil (isekülvi teel) või harimise teel 
(külvamise teel). See võib hõlmata muid 
liike, nagu põõsad ja/või puud, mis sobivad 
karjatamiseks või loomasööda tootmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1183
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem ning mida kasutatakse loomade 
karjatamiseks ja rohu või muude 
rohttaimede ning põõsa- ja/või puuliikide
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel).

Or. pt

Muudatusettepanek 1184
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas looduslikul 
viisil (isekülvi teel) või harimise teel 
(külvamise teel). Põllumajandustootjad 
võivad ka edaspidi üksikuid alasid muuta, 
tingimusel, et nad pakuvad sobivaid 
asendusalasid.

Or. de

Muudatusettepanek 1185
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 

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

kauem ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), sealhulgas 
põõsaste ja/või puudega metsakarjamaad, 
mis sobivad karjatamiseks või loomasööda 
tootmiseks;

Or. es

Selgitus

Püsirohumaa määratlust, milles täpsustatakse, et põõsad ja puud võivad moodustada osa 
toetuskõlblikust alast, tuleks parandada ja vältida ebanormaalseid olukordi, näiteks 
iilekstamme kasvualade väljajätmist, kuigi see ei vähenda söödamaterjali, vaid suurendab 
seda.

Muudatusettepanek 1186
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsikarjamaa“)“ peavad olema 
maa, mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem ning mida kasutatakse 
kas loodusliku (isekülvi teel tekkinud) või 
haritava (külviga rajatud) söödamaana.
See hõlmab rohttaimi ja muid liike, nagu 
põõsad ja/või puud, mis sobivad 
karjatamiseks või loomasööda tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1187
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Tania 
González Peñas, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

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

iii a) põllumajanduslikud 
metsakarjamaad peavad olema 
maakasutussüsteemid, kus samal maal 
säilitatakse puud ja toimub 
põllumajanduslik tootmine, sealhulgas 
loomakasvatus, koos integreeritud 
majandamistavadega, mis tagavad 
tootmise tasakaalustatuse.

Or. es

Selgitus

Meil on vaja rohkem inimesi, et alustada põllumajandustootmist arvukates maapiirkondades, 
mis on nüüdseks inimestest tühjenenud, ning neid inimesi tuleks toetada, sõltumata nende 
vanusest.

Muudatusettepanek 1188
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) põllumajandusettevõtte juhile 
esitatud tingimuste täitmist hinnates 
võtavad liikmesriigid arvesse mitme liikme 
osalemist ühistu juhtimisel, tingimusel, et 
liikmed osalevad aktiivselt ettevõtte 
majandamises.

Or. en

Muudatusettepanek 1189
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) ajutine rohumaa peab olema 
põllumaa, kus rohi või muud rohttaimed 
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kasvavad vähem kui viie aasta jooksul või 
kündmise ja taaskülvamise korral rohkem 
kui viie aasta jooksul. Seda ei loeta CO2 
sidumise või kliimaeesmärkidega seotud 
maaks.

Or. en

Selgitus

Miks me määratleme püsirohumaad? See on kohmakas ja ebatõhus viis rohumaade suhtarvu 
säilitamiseks ning selle eesmärk on vältida ulatuslikku ümberkujundamist. Algselt kasutati 
rohumaid selleks, et saavutada vanade tootmiskohustusega seotud toetuste saamiseks 
vajalikku karjakasvatustihedust; praegu on vaja loomade arv söödakasvatust ja karjatamist 
arvestades uuesti tasakaalu viia. Kuid see reegel kehtestati enne, kui taibati selle mõju 
süsinikuringlusele, seega ei ole sellest mingit kasu süsinikdioksiidi heite vähendamiseks ega 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Kui rohumaa korrapäraselt üles küntakse, vabaneb 
kogunenud süsinik ja hävib bioloogiline mitmekesisus, mis võis pärast viimast kündi ja külvi 
tekkida.

Muudatusettepanek 1190
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) Liikmesriigid võivad punktide i, ii 
ja iii puhul kaaluda ka maastikuelemente, 
mida täpsustatakse nende poolt 
sätestatavatel tingimustel, olenemata 
sellest, kas neid tuleb tingimuste raames 
säilitada või mitte.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus võtta arvesse tingimuslikkuse raames kaitstud 
maastikuelemente, aga ka maastikuelemente, mis ei ole kaitstava ala osana tingimuslikkuse 
alusel kaitstud. Need omadused on sageli eriti olulised looduskaitse seisukohast ning 
halduskoormust on võimalik kaasamise abil oluliselt vähendada.

Muudatusettepanek 1191
Clara Eugenia Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) „agrometsandussüsteemid” peavad 
olema maakasutussüsteemid, kus puud 
kasvavad samal maal, kus toimub 
põllumajanduslik tootmine;

Or. es

Selgitus

Algmääruse ülddefinitsioonid peavad hõlmama agrometsandussüsteeme, mis võidakse kanda 
strateegiakavadesse, olenemata sellest, kas nende omadusi saab iga liikmesriigi 
strateegiakavas täpsustada.

Muudatusettepanek 1192
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1193
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) „agrometsandussüsteemid“ –
maakasutussüsteemid, kus puid 
kasvatatakse samal maal, kus toimub 
põllumajandustootmine;
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Or. en

Selgitus

Agrometsandus tuleks integreerida põllumajanduspoliitikasse ja seada muu maakasutusega 
samale tasemele.

Muudatusettepanek 1194
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) otsetoetuste vormis sekkumisliikide 
puhul peab „toetuskõlblik hektar” olema 
määratletud nii, et see hõlmab 
põllumajandusliku majapidamise mis tahes 
põllumajandusmaad, sealhulgas liikuvaid 
või statsionaarseid tehnilisi seadmeid, 
eelkõige taluteid ja veekünasid, samuti 
taimekasvatussaadusi, nagu silopallid või 
sõnnikupuistangud;

Or. de

Selgitus

Teatud ajavahemiku möödumisel ei loeta silopalle enam abikõlblikuks maaks. Eesmärk on 
seda vältida.

Muudatusettepanek 1195
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või, kui 
maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, siis 
kasutatakse peamiselt põllumajanduslikuks 
tegevuseks, ning mis on 
põllumajandustootja kasutuses. Kui see on 

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

keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, 
võivad rahastamiskõlblikud hektarid 
hõlmata ka teatavaid selliseid alasid, mida 
kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks üksnes iga kahe aasta tagant.
Lisaks on liikmesriikidel õigus käsitada 
teatavaid ebaseaduslikult kasutatud alasid 
abikõlbmatutena, eriti kui lõpliku 
kohtuotsusega on leitud, et taotleja on 
need alad ebaseaduslikult hõivanud;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on muuta ebaseaduslikult, õiguse või loata 
kasutatavad maa-alad abikõlbmatuks.

Muudatusettepanek 1196
Peter Jahr, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks, 
sealhulgas taimekasvatussaaduste 
ajutiseks ladustamiseks kuni kuueks 
kuuks (silopallid) ja sellel maal toodetud 
sõnniku puistanguteks, või kui maad 
kasutatakse ka mittepõllumajanduslikuks 
tegevuseks, siis kasutatakse seda peamiselt 
põllumajanduslikuks tegevuseks ja see on 
põllumajandustootja käsutuses. Kui see on 
keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, 
võivad rahastamiskõlblikud hektarid 
hõlmata ka teatavaid selliseid alasid, mida 
kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks üksnes iga kahe aasta tagant;

Or. de

Muudatusettepanek 1197
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada ÜPP kohalikku rakendamist ja võimaldada 
toetuskõlbmatute alade arvessevõtmist, kui need hõlmavad bioloogilist mitmekesisust ja 
keskkonda edendavaid arvessevõetavaid elemente.

Muudatusettepanek 1198
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või, kui 
maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, siis 
kasutatakse peamiselt põllumajanduslikuks 
tegevuseks, ning mis on 
põllumajandustootja kasutuses. Kui see on 
keskkonnakaitse seisukohast 

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

Or. nl

Muudatusettepanek 1199
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1200
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või, kui 

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

maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, siis 
kasutatakse peamiselt põllumajanduslikuks 
tegevuseks, ning mis on 
põllumajandustootja kasutuses. Kui see on 
keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, 
võivad rahastamiskõlblikud hektarid 
hõlmata ka teatavaid selliseid alasid, mida 
kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks mitmeaastaste vahedega või 
mida ei kasutata alaliselt;

Or. en

Selgitus

Põhjendatud erandjuhtudel välistab iga-aastane põllumajanduslik tegevus 
keskkonnaeesmärgid (nt kesa säilitamine mitme aasta jooksul varjuala või elupaigana) või 
põhjustab käitajale põhjendamatuid raskusi (nt rabamaa kohustuslik minimaalne harimine 
ebasoodsatel tingimustel, mis tekitab pinnase- ja masinakahjustuste ohu). Põllumajanduse 
kasutatavuse pikaajaline säilitamine (taasmetsastamise vältimine) peaks toimuma siis, kui see 
on vajalik, ning seda ei tohiks siduda jäikade tähtaegadega.

Muudatusettepanek 1201
Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 1202
Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Iga-aastane põllumajanduslik tegevus on teatavatel erandjuhtudel vastuolus 
keskkonnaeesmärkidega. Tegevuse suhtes ei tohiks seetõttu kohaldada jäiku tähtaegu. Sellest 
hoolimata tuleks säilitada võimalus maad kaugemas perspektiivis põllumajanduslikult 
kasutada.

Muudatusettepanek 1203
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mida aasta jooksul, mille jaoks 
toetust taotletakse, kasutatakse 
põllumajanduslikuks tegevuseks või, kui 
maad kasutatakse ka 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, siis 
kasutatakse peamiselt põllumajanduslikuks 
tegevuseks, ning mis on 
põllumajandustootja kasutuses. Kui see on 
keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, 
võivad rahastamiskõlblikud hektarid 

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

hõlmata ka teatavaid selliseid alasid, mida 
kasutatakse põllumajanduslikuks 
tegevuseks üksnes iga kolme aasta tagant;

Or. de

Selgitus

Sageli kritiseeritakse seda, et tootmisest kõrvale jäetud maad või õistaimedega karjamaad 
tuleb iga kahe aasta tagant multšida, mis aga kahjustab bioloogilist mitmekesisust. Seetõttu 
peaks olema lubatud pikem ajavahemik, kui see on looduskaitse seisukohalt korralikult 
põhjendatud. Maa head seisundit ei tohi siiski ohtu seada. Hekkide ja metsadega piirnevatel 
aladel on näiteks võsastumisoht, samas kui avatud põllumaal, kus puittaimkatet ei ole, on see 
oht väiksem.

Muudatusettepanek 1204
Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui tegemist on maa-alaga, mida 
loetakse abikõlblikuks hektariks, seatakse 
sellele viljakasvatuse ja/või mitme 
põllumajandusettevõtja poolt kasutamise 
puhul vastastikuse ülekasutamise 
taluvuspiir, mis moodustab 2 % kogu 
maa-alast, kuid ei ületa 0,2 hektarit.
Ülekasutamist, mis seda piiri ei ületa, ei 
karistata.

Or. de

Muudatusettepanek 1205
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mis individuaalse 
põllumajandustootja asjaomase kohustuse 
kestmiseks on jäetud tootmisest kõrvale 
määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklite 22, 

välja jäetud
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23 ja 24, määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 39, määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 28 või käesoleva määruse artikli 65 
kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 1206
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii – lõik 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mis on keskkonnaprogrammide 
raames taasniisutatud ja mida 
kasutatakse paludikultuuride 
kasvatamiseks.

Or. de

Selgitus

Taasniisutatud alasid, mis asuvad rabamaadel, kus kasvatatakse paludikultuure, nagu 
pilliroog ja roog, tuleks käsitada põllumajandusmaana kas seetõttu, et viimati nimetatud 
kultuurid juba kuuluvad I lisa alla või lisada need põllumajandustegevuste loetellu (nagu see 
juba on puuvilla puhul). Selliseid alasid on varem sageli kasutatud põllumaa või 
püsikarjamaana.

Muudatusettepanek 1207
Jørn Dohrmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kanepi tootmiseks kasutatavad maa-alad 
on rahastamiskõlblikud hektarid üksnes 
siis, kui kasutatavate sortide 
tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 
0,2 %; selles lõigus nimetatud alade
keskele paigutatud väiksemad alad, mis ei 
anna õigust nimetatud tingimustel abi 
saada, võivad samuti otsetoetust saada, 
tingimusel, et need ei hõlma rohkem kui 
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10 % projektialast.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtja tegevuse lihtsustamiseks peaks tal olema võimalus taotleda nimetatud 
erandi alusel otsetoetusi näiteks kogu märgalaprojekti maa-alale. Praeguste eeskirjade 
kohaselt peab ta teatavad alad välja jätma (ja need täpselt kaardistama). Ned võivad näiteks 
olla alad, mis olid varem vee all, kuid on projekti käigus kuivale jäänud.

Muudatusettepanek 1208
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1209
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kanepi tootmiseks kasutatavad maa-alad 
on rahastamiskõlblikud hektarid üksnes 
siis, kui kasutatavate sortide 
tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,5
%;

Or. en
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Selgitus

Euroopas kehtiv madalam tetrahüdrokannabinooli piirväärtus piirab Euroopa 
põllumajandustootjate sordivalikut.

0,2 % piirangu tõttu on Euroopa kanepipõhise toidutööstuse konkurentsiolukord Põhja-
Ameerikast ja Aasiast märgatavalt ebasoodsam (0,3 % —1 %).

Euroopa Liidus kasutati kuni 1999. aastani rahvusvaheliselt tunnustatud 0,3 % väärtust. 
Seejärel alandati piirnormi 0,3 % -lt 0,2 % -le. Kui vähendada piirnormi 0,3 % -ni või tõsta 
seda 0,5 % -ni, võimaldaks see oluliselt parandada taimsete saaduste kvaliteeti ja kvantiteeti.

Muudatusettepanek 1210
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kui tegemist on maa-alaga, mida loetakse 
abikõlblikuks hektariks, seatakse sellele 
viljakasvatuse ja/või mitme 
põllumajandusettevõtja poolt kasutamise 
puhul vastastikuse ülekasutamise 
taluvuspiir, mis moodustab 5 % kogu 
maa-alast, kuid ei ületa 0,5 hektarit.
Ülekasutamist, mis seda piiri ei ületa, ei 
karistata.

Or. de

Selgitus

Kui liigkasutus toimub maa-alal, kus deklareeritud ala ei vasta haritavale alale, ei tuleks —
teatud piirides — sanktsioone kohaldada. See aitaks oluliselt vähendada halduskoormust, 
eelkõige seoses toetusõiguste kaotamisega.

Muudatusettepanek 1211
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abikõlblikud hektarid hõlmavad vähemalt 
0,2 ha ning liikmesriigid teatavad neist 
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vormis X.xx.

Or. de

Muudatusettepanek 1212
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Liikmesriigid võivad näiteks kliima 
või keskkonnaga seotud põhjustel 
kohaldada põllumajandusmaa 
toetuskõlblikkuse suhtes täiendavaid 
piiranguid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus nõuda saagikoristust muude kui nende maa-alade 
puhul, mida loetakse keskkonna seisukohast oluliseks ning mis on ajutiselt sööti jäetud, et 
põllumajandustootja saaks täita nimetatud määratlustes sätestatud tingimused. 
Saagikoristamisnõude tulemusel jõuaks toetus tegelike põllumajandustootjateni lihtsamalt kui 
mõiste „tegelik põllumajandustootja“ kaudu.

Muudatusettepanek 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

Or. de

Muudatusettepanek 1214
Beata Gosiewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ 
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1215
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ 
tuleb määratleda tagamaks, et 

välja jäetud
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sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

Or. en

Selgitus

Koondmäärusega saavutatu põhjal otsustasid paljud liikmesriigid lõpetada aktiivse 
põllumajandustootja klausli kohaldamise. Alates 2023. aastast eelistaksin ma sarnast 
vabatahtlikku süsteemi, kus liikmesriikidel oleks võimalus otsustada, kas nad soovivad seda 
kontrolli kohaldada või mitte. Seetõttu tuleb punkt d ümber sõnastada või välja jätta.

Muudatusettepanek 1216
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ 
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 

välja jäetud



PE631.977v01-00 76/164 AM\1171737ET.docx

ET

äriühingu registrisse kandmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1217
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa 
nende üldisest majandustegevusest või 
kelle peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele.
Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kes 
haldavad lennujaamu, veerajatisi, alalisi 
spordiväljakuid või puhkealasid või 
osutavad raudtee- või 
kinnisvarateenuseid.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel otsustada lisada 
esimeses lõigus loetletutele muid 
sarnaseid mittepõllumajanduslikke 
ettevõtteid või tegevusi ning hiljem 
otsustada need loetelust välja jätta.
Isikut või isikuid, kes kuuluvad esimese 
või teise lõigu kohaldamisalasse, loetakse 
siiski aktiivseteks 
põllumajandustootjateks, kui nad esitavad 
liikmesriikide nõutud vormis 
kontrollitavaid tõendeid, mis kinnitavad 
järgmist:
et otsetoetuste iga-aastane summa 
moodustab vähemalt 5 % kogutulust, 
mida isik on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest 
viimasel eelarveaastal, mille kohta tal on 
olemas vastavad tõendid;
et tema põllumajanduslik tegevus ei 
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moodusta tühist osa tema 
majandustegevusest;
et tema põhiline tegevus või ettevõtte 
eesmärk on põllumajanduslik tegevus.
Liikmesriigid võivad otsustada neid 
tingimusi „tegeliku põllumajandustootja” 
määratluses mitte kohaldada. Nad 
teatavad komisjonile igast oma 
sellekohasest otsusest seoses oma 
strateegiliste kavadega.

Or. de

Selgitus

Säte on peaaegu identne koondmääruse sõnastusega, millega juba nähakse ette väga hea 
kompromiss tegeliku põllumajandustootja määratlemisel.

Muudatusettepanek 1218
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikule, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama kindlaks määrata, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu tulemuslik 
osalemine põllumajandustegevuses,
sissetuleku osa, mis on saadud 
põllumajandustootmisest, äriühingu 
eesmärgid ja/või äriühingu registrisse 
kandmine; tööstusettevõtete omanikke, 
nagu liikmesriik need on määratlenud, 
või piiratud vastutusega äriühingute 
õiguslikku seisundit omavaid 
põllumajandusettevõtteid käsitatakse 
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tööstusena ja mitte tegelike 
põllumajandustootjatena. Seega peab 
tegelik põllumajandustootja vastama 
järgmistele nõuetele:
alaline elukoht tegevuse toimumise 
kohas;
tegelik põllumajandustootja, kelle 
põhitegevus on põllumajanduslik 
tootmine: vähemalt 50 % tema 
sissetulekust peab tulema 
põllumajandustegevusest ja ta peab 
pühendama vähemalt 50 % oma ajast 
põllumajandustegevusele;
tegelik põllumajandustootja, kes tegutseb 
ka muudes valdkondades: vähemalt 25 % 
tema sissetulekust peab tulema 
põllumajandustegevusest ja ta peab 
pühendama vähemalt 25 % oma ajast 
põllumajandustegevusele.

Or. es

Muudatusettepanek 1219
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikule, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa nende üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama kindlaks määrata, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetulekutestid, 
tegevusele kulunud tööaeg, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, eri 
tegevusalade vastastikune täiendavus,
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;
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Lisaks võivad liikmesriigid otsustada, et 
otsetoetusi ei anta 
põllumajandustootjatele, kes ei ole oma 
põllumajandustegevusega seoses kantud 
vastavasse riiklikku maksu- või 
sotsiaalkindlustusregistrisse.
Igal juhul käsitatakse 
põllumajandustegevust üksnes tühise 
osana kogu nende majandustegevusest, 
kui nende põllumajanduslik tegevus 
annab vähem kui 25 % nende kogutulust.
Et vältida maapiirkondades sotsiaalsete 
sektorite väljajätmist, ei kohaldata eelmist 
lõiku nende põllumajandustootjate suhtes, 
kes saavad otsetoetusi kuni 1250 eurot või 
vähem. Mingil juhul ei kohaldata seda 
erandit muude nõuete ja eelkõige 
tingimuslikkuse suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 1220
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetus eraldatakse isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus ei 
moodusta üksnes tühist osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus on põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama kindlaks määrata, milliseid 
põllumajandustootjaid käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetulekutestid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine. Määratluses 
võetakse arvesse aktiivse 
põllumajandustootja määratluse 
muudatusi määruses (EL) 2017/2393, 
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eelkõige liikmesriikidele antud võimalust 
valida tegeliku põllumajandustootja 
kindlaksmääramiseks ainult üks või kaks 
toetuskõlblikkuse kriteeriumi;
Liikmesriigid on siiski kohustatud 
kasutama aktiivse põllumajandustootja 
kriteeriumi. Määratlus peab igal juhul 
säilitama Euroopa Liidu perekondliku 
üksik- või ühinenud põllumajandustootja 
mudeli, olenemata põllumajandustootja 
suurusest, ning võib vajaduse korral 
arvesse võtta ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 määratletud piirkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 1221
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) D) „abikõlblik
põllumajandustootja“ * tuleb määratleda,
tagamaks, et mõtteka 
põllumajandustegevusega tegelevad 
isikud, kes pakuvad avalikke hüvesid, 
saavad toetust. toetust ei eraldata isikule, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. mõiste määrab
kindlaks, millised põllumajandustootjad 
on abikõlblikud, võttes aluseks sellised 
kriteeriumid nagu põllumajandustegevus, 
sissetulekutestid, põllumajandusettevõtte 
tööjõu sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine.
Liikmesriigid võivad sellest määratlusest 
välja jätta üksikisikud või ettevõtted, kes 
on seotud põllumajandustoodete 
suurtöötlejatega või keda käitavad suured 
töötlejad.
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(* Käesolevat muudatust kohaldatakse 
kogu teksti ulatuses, asendades mõiste 
„tegelik põllumajandustootja” mõistega 
„abikõlblik põllumajandustootja”)

Or. en

Muudatusettepanek 1222
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikule, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama kindlaks määrata, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetulekutestid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;
Igal juhul käsitatakse 
põllumajandustegevust üksnes tühise 
osana kogu nende majandustegevusest, 
kui nende põllumajanduslik tegevus 
annab vähem kui 25 % nende kogutulust.
Et vältida maapiirkondades sotsiaalsete 
sektorite väljajätmist, ei kohaldata eelmist 
lõiku nende põllumajandustootjate suhtes, 
kes saavad otsetoetusi 1250 eurot või 
vähem.

Or. es

Selgitus

Et tagada, et ühise põllumajanduspoliitika toetuse saajad tegelevad vähemalt minimaalselt 
põllumajandusega, jätmata kõrvale põllumajandustootjaid, kellel on ka teisi tegevusalasid, 
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peaks vähemalt 25 % kogu tegevusest saadavast tulust pärinema põllumajandustegevusest. Et 
maapiirkondade sotsiaalsektoreid kõrvale ei jäetaks, tuleks otsetoetuste puhul kehtestada kuni 
1250 euro suuruse sissetuleku erand (väiketalunikud aastatel 2015-2020).

Muudatusettepanek 1223
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama kindlaks määrata, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetulekutestid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine; Määratluses tuleb 
arvesse võtta määruses (EL) 2017/2393 
(koondmäärus) aktiivse 
põllumajandustootja mõistes tehtud 
muudatusi, mis tähendab, et liikmesriigid 
peavad tegeliku põllumajandustootja 
kindlaksmääramisel arvesse võtma 
vähemalt üht abikõlblikkuse kriteeriumi. 
Liikmesriigid peavad kasutama seda 
kriteeriumi tegeliku põllumajandustootja 
määratlemisel.

Or. it

Muudatusettepanek 1224
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajandusliku tegevuse maht on 
tühine, välistamata seejuures mitmes 
valdkonnas tegutsevate 
põllumajandustootjate toetamist. Mõiste 
alusel peab saama määrata kindlaks, 
milliseid põllumajandustootjaid 
käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
asjakohasesse avalikku registrisse 
kandmine. Hindamaks, kas isik on 
„tõeline põllumajandustootja” või mitte, 
võivad liikmesriigid kasutada määruses 
(EL) 2017/2393 (koondmäärus) nimetatud 
avalikke nimekirju. Liikmesriik võib 
otsustada, et aktiivse põllumajandustootja 
staatust ei ole vaja hinnata käesoleva 
määruse artiklis 25 osutatud 
põllumajandustootjate puhul (väikesed 
põllumajandustootjad). Mägipiirkondade 
puhul määratletakse tegelike 
põllumajandustootjatena ka isikud, kes 
tegelevad põllumajandusega osalise 
tööajaga;

Or. it

Muudatusettepanek 1225
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
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toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine; Määratlus peab igal 
juhul säilitama Euroopa Liidu 
perekondlike üksik- või ühinenud 
põllumajandustootjate mudeli, olenemata 
põllumajandustootja suurusest, ning võib 
vajaduse korral arvesse võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud piirkondade eripära;

Or. pt

Muudatusettepanek 1226
Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetus eraldatakse isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus ei 
moodusta üksnes tühist osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus on põllumajanduslik, sh 
kõrvaltegevus või seotud tegevus,
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine. Määratlust 
kohaldatakse kõigi põllumajandustootjate 
suhtes ja see peab kajastama aktiivse 
põllumajandustootja määratluses 
määrusega (EL) 2017/2393 kehtestatud 
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muudatusi, eelkõige liikmesriikide 
võimalust valida tegeliku 
põllumajandustootja 
kindlaksmääramiseks ainult üks või kaks 
toetuskõlblikkuse kriteeriumi;

Or. en

Muudatusettepanek 1227
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
liikmesriikidel määratleda 
mittediskrimineerivate eesmärkide ja 
kriteeriumide alusel. Liikmesriigid ei tohi 
neid kriteeriume kohaldada 
põllumajandustootjate suhtes, kellel on 
õigus saada otsetoetusi vähem kui 5000 
eurot;

Or. it

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lai valik võimalusi, et tegelikke põllumajandustootjaid 
tõhusamalt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 1228
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine; Määratlus peab igal 
juhul säilitama Euroopa Liidu 
perekondlike üksik- või ühinenud
põllumajandustootjate mudeli, olenemata 
põllumajandustootja suurusest, ning võib 
vajaduse korral arvesse võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud piirkondade eripära;

Or. pt

Muudatusettepanek 1229
Nicola Caputo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajandusliku tegevuse maht on 
tühine, välistamata seejuures mitmes 
valdkonnas tegutsevate 
põllumajandustootjate toetamist. Mõiste 
alusel peab saama määrata kindlaks, 
milliseid põllumajandustootjaid 
käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
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sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
asjakohasesse avalikku registrisse 
kandmine. Hindamaks, kas isik on 
„tõeline põllumajandustootja” või mitte, 
võivad liikmesriigid kasutada määruses 
(EL) 2017/2393 (koondmäärus) nimetatud 
avalikke nimekirju. Liikmesriik võib 
otsustada, et aktiivse põllumajandustootja 
staatust ei ole vaja hinnata käesoleva 
määruse artiklis 25 osutatud 
põllumajandustootjate puhul (väikesed 
põllumajandustootjad);

Or. it

Selgitus

Pidades silmas vajadust vähendada bürokraatiat, oleks tegeliku põllumajandustootja 
kindlakstegemiseks soovitatav kasutada juba olemasolevaid avalikke andmebaase, et vältida 
toetusesaajate erinevate sissetulekute kontrollimist. Lisaks ei pea ma haldusalase 
lihtsustamise eesmärgil vajalikuks kontrollida väikeste põllumajandustootjate staatust. See 
võimaldaks vähendada väikeste maatükkide täieliku hülgamise riski, millel oleks kohapeal 
negatiivne mõju.

Muudatusettepanek 1230
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „aktiivne põllumajandustootja“ 
tuleb määratleda viisil, millega tagatakse, 
et sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, osalise tööajaga 
või osaliselt elatuspõllumajandusega 
tegelevatele põllumajandustootjatele või 
kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusega tegelevatele 
organisatsioonidele, kes võivad tegutseda 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või 
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ülemaailmsel turul. Mõiste alusel peab 
saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata aktiivsete
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine, ja/või selle puhul 
võib aluseks võtta negatiivse loetelu 
struktuuridest, mida ÜPP rahaliste 
vahenditega ei toetata;

(Sõna „tegelik” asendamine sõnaga 
„aktiivne” kehtib kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Lihtsam valik, mis nõuab taotlejate lihtsat ristkontrollimist või analüüsi, peaks olema 
võimalik ka liikmesriikide makseasutustele. See oleks negatiivne loetelu struktuuridest, mida 
ühise põllumajanduspoliitika vahenditest ei toetata, nt lennujaamad, golfiväljakud, 
haruraudteed jne.

Muudatusettepanek 1231
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajandusliku tegevuse maht on 
tühine, välistamata seejuures mitmes 
valdkonnas tegutsevate 
põllumajandustootjate toetamist. Mõiste 
alusel peab saama määrata kindlaks, 
milliseid põllumajandustootjaid 
käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
asjakohasesse avalikku registrisse 
kandmine. Et hinnata, kas isik on tegelik 
põllumajandustootja või mitte, võivad 
liikmesriigid kasutada määruses (EL) 
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2017/2393 osutatud avalikke nimekirju.
Liikmesriik võib otsustada, et aktiivse 
põllumajandustootja staatust ei ole vaja 
hinnata käesoleva määruse artiklis 25 
osutatud põllumajandustootjate puhul 
(väikesed põllumajandustootjad);

Or. it

Muudatusettepanek 1232
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine; Komisjonile antakse 
õigus võtta kooskõlas artikliga 138 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse täiendavad suunised 
asjakohaste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohta, mida liikmesriigid võivad tegelike 
põllumajandustootjate määratlemisel 
kasutada;

Or. nl

Muudatusettepanek 1233
Marijana Petir, Luděk Niedermayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetus eraldatakse isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus ei 
moodusta üksnes tühist osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus on põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine. Määratlus peab igal 
juhul säilitama Euroopa Liidu 
perekondlike üksik- või ühinenud 
põllumajandustootjate mudeli, olenemata 
põllumajandustootja suurusest, ning võib 
vajaduse korral arvesse võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud piirkondade eripära;

Or. en

Muudatusettepanek 1234
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
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peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

peab olema võimalik määrata kindlaks, 
milliseid põllumajandustootjaid ei käsitata 
tegelike põllumajandustootjatena, võttes 
aluseks sellised tingimused nagu 
sissetuleku testid, põllumajandustootja 
vanus, võttes arvesse riiklikke sätteid 
seadusjärgse pensioniea kohta,
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
põllumajandustootja tegelik töös 
osalemine, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 1235
Albert Deß, Ulrike Müller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) liikmesriigid võivad „tegeliku
põllumajandustootja” mõiste vabalt 
määratleda. Sellisel juhul tuleb „tegelik 
põllumajandustootja“ määratleda viisil, 
millega tagatakse, et sissetulekutoetust ei 
eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

Or. de

Muudatusettepanek 1236
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust noortele põllumajandustootjatele. 
Mõiste alusel peab saama määrata 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine. Liikmesriigid võivad 
otsustada, et nad ei lisa tegeliku 
põllumajandustootja määratlust oma ÜPP 
strateegiakavadesse;

Or. en

Selgitus

Koondmäärusega saavutatu põhjal otsustasid paljud liikmesriigid lõpetada aktiivse 
põllumajandustootja klausli kohaldamise. Alates 2023. aastast eelistaksin ma sarnast 
vabatahtlikku süsteemi, mille puhul liikmesriikidel oleks võimalus otsustada, kas nad soovivad 
seda kontrolli kohaldada või mitte. Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 lõige 2 tuleb siiski 
säilitada, et jätta lennujaamad, raudteeteenused, veerajatised, kinnisvarateenused, alalised 
spordiväljakud ja puhkealad otsetoetuste saajate hulgast välja.

Muudatusettepanek 1237
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 

(d) mõistet „tegelik 
põllumajandustootja“ võib määratleda 
tagamaks, et sissetulekutoetust ei eraldata 
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema üldisest 
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peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine; See määratlus 
säilitab igal juhul Euroopa Liidu 
põllumajanduslike pereettevõtete 
paradigma;

Or. ro

Muudatusettepanek 1238
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele või 
keskkonnaeesmärkidel maad 
majandavatele isikutele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

Or. en
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Muudatusettepanek 1239
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) „põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
ELi tasandil kehtestatud raammääratluses 
seatud tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 1240
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele ning võttes 
arvesse põllumajandustootjate olulist rolli 
mägedes ja muul 
põllumajandustootmiseks vähem sobival 
maal. Liikmesriigid koostavad negatiivse 
loetelu füüsilistest ja juriidilistest isikutest 



AM\1171737ET.docx 95/164 PE631.977v01-00

ET

testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

või füüsiliste ja juriidiliste isikute 
rühmast, kellele käesoleva määruse 
raames toetust ei anta. Mõiste peab 
säilitama Euroopa Liidu 
põllumajanduslike pereettevõtete mudeli;

Or. en

Muudatusettepanek 1241
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Selleks võivad 
liikmesriigid otsustada, et kõnealune 
määratlus põhineb ühel või mitmel 
teguril, näiteks sissetuleku testid, 
põllumajandustootja vanus, võttes arvesse 
riiklikke sätteid seadusjärgse pensioniea 
kohta, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada tegeliku põllumajandustootja määratluses 
vanusekriteerium, et paremini suunata ÜPP toetust aktiivsetele toetusesaajatele ja vältida 
võimalikku tühimõju. Sellise kriteeriumi puudumine tooks kaasa maa säilitamise ja seega 
oleks noorte jaoks saadaval vähem maad, mis on üks ÜPP põhieesmärke.

Muudatusettepanek 1242
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Monika Smolková, 
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Maria Gabriela Zoană, Dita Charanzová, Olga 
Sehnalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) liikmesriigid võivad määratleda
„tegeliku põllumajandustootja“ viisil, 
millega tagatakse, et sissetulekutoetust ei 
eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena;

Or. en

Muudatusettepanek 1243
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine;

(d) liikmesriigid võivad lisaks 
määratleda „tegeliku
põllumajandustootja“ viisil, millega 
tagatakse, et sissetulekutoetust ei eraldata 
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena;
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Or. en

Selgitus

Tegelikku põllumajandustootjat puudutav uus tingimus toob kaasa olulise halduskoormuse nii 
põllumajandustootjatele kui ka kontrollipoolele. Sarnane säte, mis käsitleb aktiivset 
põllumajandustootjat, ei ole olnud edukas isegi käesoleval perioodil. Eesmärk peaks olema 
muuta see tingimus liikmesriikidele vabatahtlikuks, et vältida ebavajalikku bürokraatlikku 
koormust.

Muudatusettepanek 1244
Elsi Katainen, Pavel Poc, Ulrike Müller, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Pavel 
Telička, Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) kui liikmesriigid nii otsustavad, 
võivad nad määratleda „tegeliku
põllumajandustootja“ viisil, millega 
tagatakse, et sissetulekutoetust ei eraldata 
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et määratleda tegelik põllumajandustootja ELi tasandil, oleks parem kasutada 
rohkem tulemustel põhinevat lähenemisviisi ning keskenduda põllumajandusliku tegevuse 
määratlusele, et suunata toetus põllumajandustootjatele, kes tegelevad aktiivselt 
põllumajandusliku tootmisega. Mõiste „tegelik põllumajandustootja“ kavandatud määratlus 
tooks põllumajandustootja jaoks kaasa täiendava halduskoormuse. Koondmääruses 
saavutatud lihtsustamine tuleks säilitada. Liikmesriigid võivad ÜPP strateegiakavasse lisada 
teisi mõisteid, mida peetakse käesoleva määruse rakendamisel vajalikuks.
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Muudatusettepanek 1245
Jarosław Kalinowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
tõendid kulude ja tulude kohta,
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

Or. pl

Muudatusettepanek 1246
Nikos Androulakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
liikmesriikidel määratleda viisil, millega 
tagatakse, et sissetulekutoetust ei eraldata
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
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põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1247
Sandra Kalniete

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ võib
määratleda viisil, millega tagatakse, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

Or. en

Selgitus

Selleks, et vähendada tegeliku põllumajandustootja kriteeriumide rakendamisega seotud 
halduskoormust

tuleb pakkuda sama suurt paindlikkust nagu on sätestatud määruses (EL) 2017/2393 
(koondmäärus).

Muudatusettepanek 1248
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kes 
haldavad lennujaamu, raudteeteenuseid, 
veerajatisi, kinnisvarateenuseid ning 
alalisi spordiväljakuid ja puhkealasid;

Or. en

Selgitus

Lennujaamad, raudteeteenused, veerajatised, kinnisvarateenused, alalised spordiväljakud ja 
puhkealad tuleb jätkuvalt otsetoetuste saajate hulgast välja jätta.

Muudatusettepanek 1249
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Pavel Poc, Ulrike Müller, Martina Dlabajová, Dita 
Charanzová, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liikmesriigid võivad ÜPP 
strateegiakavasse lisada teisi mõisteid, 
mida peetakse käesoleva määruse 
rakendamisel vajalikuks;

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et määratleda tegelik põllumajandustootja ELi tasandil, oleks parem kasutada 
rohkem tulemustel põhinevat lähenemisviisi ning keskenduda põllumajandusliku tegevuse 
määratlusele, et suunata toetus põllumajandustootjatele, kes tegelevad aktiivselt 
põllumajandusliku tootmisega. Mõiste „tegelik põllumajandustootja“ kavandatud määratlus 
tooks põllumajandustootja jaoks kaasa täiendava halduskoormuse. Koondmääruses 
saavutatud lihtsustamine tuleks säilitada. Liikmesriigid võivad ÜPP strateegiakavasse lisada 
teisi mõisteid, mida peetakse käesoleva määruse rakendamisel vajalikuks.

Muudatusettepanek 1250
Clara Eugenia Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) „noor põllumajandustootja” –
taotluse esitamise hetkel kuni 40 aasta 
vanune, vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega isik, kes asub esmakordselt 
tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina. Tegevuse 
alustamine võib, sõltumata selle 
õiguslikust vormist, toimuda kas üksi või 
koos teiste põllumajandustootjatega.
Tegevuse alustamise tähtpäev on 
kuupäev, mil taotleja teeb või viib lõpule 
tegevuse alustamisega seotud 
toimingu(d);

Or. es

Muudatusettepanek 1251
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) „noor põllumajandustootja“ – peab 
olema määratletud kõigi strateegiakava 
sekkumiste puhul nii, et see hõlmaks 
asjaomase liikmesriigi 
põllumajandustootjate keskmise vanuse 
ülempiiri ning samuti järgmist:

Or. en

Selgitus

Rangelt määratletud vanusepiirang noortele põllumajandustootjatele antava abi puhul ei 
vähendaks ELi maapiirkondade rahvastikukadu. Vanusepiir 40 aastat oleks liiga madal, 
hoolimata sellest, et keskmine vanus on sellest piirist tunduvalt kõrgem. Lisaks on 
põllumajandustootjate vanus liikmesriigiti erinev, mistõttu oleks parem kehtestada igas 
liikmesriigis ülempiiriks keskmine vanus. Järgmises muudatusettepanekus sätestatakse 
absoluutseks ülempiiriks siiski 45 eluaastat.
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Muudatusettepanek 1252
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 1253
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1254
Sandra Kalniete, Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Noore põllumajandustootja määratluse puhul peaks nõutava koolituse ja/või nõutavate 
oskuste tingimus olema liikmesriigi valik, mitte kohustuslik nõue. Liikmesriik otsustab, kas ta 
kohaldab seda ühise põllumajanduspoliitika asjakohaste meetmete suhtes või mitte. Seoses I 
sambaga on see ebaproportsionaalne nõue, mis võib põhjustada liigset halduskoormust.
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Muudatusettepanek 1255
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1256
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat; seda piirmäära ei kohaldata siiski 
juhul, kui noor põllumajandustootja saab 
40-aastaseks otsetoetuste taotlemise teisel 
aastal ja viie järgneva iga-aastase taotluse 
puhul;

Or. it

Muudatusettepanek 1257
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40
aastat;

i) vanusepiiri, mis tuleks kehtestada 
liikmesriigi tasandil, et kajastada riigis 
valitsevat demograafilist olukorda, kuid 
mis ei tohiks ületada 45 aastat;

Or. en
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Selgitus

Tuleks tagada paindlikkus, et võimaldada liikmesriikidel võtta arvesse oma konkreetset 
olukorda.

Muudatusettepanek 1258
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Tomáš 
Zdechovský, Maria Gabriela Zoană, Vladimír Maňka, Laurenţiu Rebega, Jaromír 
Kohlíček, Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40
aastat;

i) soovituslikku vanusepiiri, mis ei 
ületa 45 aastat ja mille otsustavad 
liikmesriigid;

Or. en

Muudatusettepanek 1259
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei ületa 40 aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 1260
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei ületa 40 aastat;
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Or. en

Muudatusettepanek 1261
Nicola Caputo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei ületa 40 aastat;

Or. en

Selgitus

Noore põllumajandustootja määratlusel peab olema rangem vanusepiir, et tagada poliitika 
sidusus ning kooskõla koondmääruses ja noorte põllumajandustootjate vahendeid käsitlevas 
raportis esitatud määratlusega.

Muudatusettepanek 1262
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei ületa 40 aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 1263
Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 45
aastat;



PE631.977v01-00 106/164 AM\1171737ET.docx

ET

Or. lt

Muudatusettepanek 1264
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) liikmesriigid võivad esimeses 
lõigus sätestatud vanusepiiri tõsta 45 
aastani, kui nende keskmine vanus on 
kõnealusest vanusepiirist madalam ja kui 
SWOT-analüüsi alusel on selline tõstmine 
vajalik, et aidata kaasa artikli 6 lõike 1 
punktis g ette nähtud eesmärgi täitmisele;

Or. en

Selgitus

Märkimisväärne rahvaarvu vähenemine ja elanikkonna vananemine maapiirkondades 
õigustab noorte põllumajandustootjate vanusepiiri tõstmist, et soodustada uute 
põllumajandustootjate tegevuse alustamist maapiirkondades.

Muudatusettepanek 1265
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) põllumajandusettevõtte juhile 
esitatud tingimuste täitmist hinnates 
võtavad liikmesriigid arvesse mitme liikme 
osalemist ühistu juhtimisel;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid noore põllumajandustootja mõiste määratlemisel arvestama ühistuid 
puudutava konkreetse olukorraga.
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Muudatusettepanek 1266
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1267
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ või riiklikul tasemel määratletud 
põllumajandustootjate partnerluse 
liikmeks olemise tingimusi;

Or. en

Selgitus

Edendada tuleks põllumajandustootjate partnerlusi, kuna need annavad parima võimaluse 
soodustada maa üleandmist noortele põllumajandustootjatele, lihtsustades samal ajal ka 
nende vanemate põllumajandustootjate lahkumist, kelle rahaline kindlustatus sõltub 
põllumajandustootmisest ja maast.

Muudatusettepanek 1268
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ või „palgatud kaasettevõtjaks“
olemise tingimusi;
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Or. de

Muudatusettepanek 1269
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) noortele põllumajandustootjatele 
10 aastaks antavat toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 1270
Sandra Kalniete

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Noore põllumajandustootja määratluse puhul peaks nõutava koolituse ja/või nõutavate 
oskuste tingimus olema liikmesriigi valik, mitte kohustuslik nõue. Liikmesriik otsustab, kas ta 
kohaldab seda ühise põllumajanduspoliitika asjakohaste meetmete suhtes või mitte. Seoses I 
sambaga on see ebaproportsionaalne nõue, mis võib põhjustada liigset halduskoormust.

Muudatusettepanek 1271
Nikos Androulakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1272
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1273
Beata Gosiewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1274
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1275
Luke Ming Flanagan
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fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

iii) asjakohast koolitust ja/või oskusi 
ning teadmisi, mis on juba omandatud, 
vastavalt oskuste auditile;

Or. en

Selgitus

Noored põllumajandustootjad võivad olla omandanud palju oskusi ja teadmisi, mida tuleks 
tunnustada.

Muudatusettepanek 1276
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjakohast koolitust ja/või
nõutavaid oskusi.

iii) asjakohast koolitust ja nõutavaid 
oskusi.

Or. nl

Muudatusettepanek 1277
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) liikmesriigid võivad käesoleva 
programmi raames anda uutele 
põllumajandustootjatele noorte 
põllumajandustootjatega samad 
tingimused, kohaldades igal juhul 
vanusepiiri;
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Or. pt

Muudatusettepanek 1278
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) liikmesriigid kaasavad uusi 
põllumajandustootjaid, kes vastavad 
noore põllumajandustootja määratluse 
nõuetele, välja arvatud vanusepiirang;

Or. es

Muudatusettepanek 1279
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) artikli 4 lõike 1 punkti e 
alapunktides ii ja iii sätestatud 
tingimustele vastava 
põllumajandusettevõtte asutamine, 
sõltumata vanusest;

Or. en

Muudatusettepanek 1280
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kutsekvalifikatsioon 
põllumajanduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 1281
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) artikli 4 kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse 
koostöökokkuleppeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1282
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) (e a) „uus põllumajandustootja“ 
peab olema määratletud nii, et see 
hõlmaks järgmist:

i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) asjakohast koolitust ja/või asjakohaseid 
oskusi;

iii) vanuse alampiiri üle 40 eluaasta;

iv) „uue põllumajandustootja” staatus 
aegub 5 aastat pärast tegevuse alustamise 
kuupäeva;

v) sellele määratlusele vastavat „uut 
põllumajandustootjat” ei saa käsitada 
noore põllumajandustootjana käesoleva 
artikli tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 1283
Tom Vandenkendelaere
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) noore põllumajandustootja mõiste 
on sõnastatud nii, et on olemas selge 
erinevus uue turuletulija ja noore 
põllumajandustootja määratluse vahel.
Artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud 
põllumajandustootjat ei saa liigitada 
samaaegselt nii uue põllumajandustootja 
kui ka noore põllumajandustootja 
kategooriasse;

Or. nl

Muudatusettepanek 1284
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „uued põllumajandustootjad“: 
liikmesriigid määratlevad uued 
põllumajandustootjad isikutena, kes on 
üle 40 aasta vanad ja alustavad 
põllumajandustootmisega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks jätkusuutlike 
põllumajandustavade ja agroökoloogiliste 
tavade toetamise ning eritoetuse, mis 
tuleks näha ette uute 
põllumajandustootjate integreerimiseks 
nende tegevuse alustamise esimestel 
aastatel;

Or. es

Muudatusettepanek 1285
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

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

(e a) „uus põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
järgmist:

i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) asjakohast koolitust ja/või asjakohaseid 
oskusi.

„Uue põllumajandustootja“ määratluse 
alla ei kuulu põllumajandustootjad, kes 
kuuluvad punktis e esitatud määratluse 
alla.

Or. es

Muudatusettepanek 1286
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „uus põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
järgmist:

i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) asjakohast koolitust ja/või asjakohaseid 
oskusi;

iii) vanuse alampiiri üle 40 eluaasta.

Sellele määratlusele vastavat „uut 
põllumajandustootjat” ei saa käsitada 
noore põllumajandustootjana artikli 4 
punkti e tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 1287
Nicola Caputo

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

(e a) „uus põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks 
järgmist:

i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) asjakohast koolitust ja/või asjakohaseid 
oskusi;

iii) vanuse alampiiri üle 40 eluaasta. 
Sellele määratlusele vastavat „uut 
põllumajandustootjat” ei saa käsitada 
noore põllumajandustootjana artikli 4 
punkti e tähenduses.

Or. en

Selgitus

Noorte põllumajandustootjate ja uute põllumajandustootjate vahel tuleks teha selget vahet.

Muudatusettepanek 1288
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „uus põllumajandustootja” — isik 
või üksus, kes alustab 
põllumajandustegevusega peamise 
tegevusena, ei ole eelneva 10 aasta 
jooksul tegelenud põllumajandusega ja 
vastab liikmesriikide poolt sätestatud 
tingimustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 1289
Paolo De Castro

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

(e a) „lühike tarneahel“ ― tarneahel, 
mis on suunatud tarbijatele 
põllumajandustootjatelt, kes on võtnud 
endale kohustuse edendada koostööd, 
kohalikku majandusarengut ning tihedaid 
sidemeid kohaliku kogukonna ja 
piirkonnaga;

Or. it

Muudatusettepanek 1290
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „lühike tarneahel“ ― tarneahel, 
mis on suunatud tarbijatele 
põllumajandustootjatelt, kes on võtnud 
endale kohustuse edendada koostööd, 
kohalikku majandusarengut ning tihedaid 
sidemeid kohaliku kogukonna ja 
piirkonnaga;

Or. it

Muudatusettepanek 1291
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „uued turuletulijad“ 
määratletakse viisil, mis hõlmab aktiivseid 
põllumajandustootjaid, kes alustavad 
põllumajanduslikku tegevust, sealhulgas 
teiste põllumajandustootjatega 
moodustatava ühistu vormis;

Or. en
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Muudatusettepanek 1292
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „suurim loomkoormus” —
maksimaalselt kaks loomühikut, mis on 
lubatud „põllumajandusmaa“ hektari 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1293
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) „uus turuletulija“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmaks järgmist:

i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) asjakohast koolitust ja nõutavaid 
oskusi.

Uue turuletulija mõiste on sõnastatud nii, 
et on olemas selge erinevus uue 
turuletulija ja noore põllumajandustootja 
määratluse vahel. Artikli 3 lõike 1 punktis 
a osutatud põllumajandustootjat ei saa 
liigitada samaaegselt nii uue 
põllumajandustootja kui ka noore 
põllumajandustootja kategooriasse;

Or. nl

Muudatusettepanek 1294
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) „väike põllumajandustootja” 
määratakse kindlaks nii, et see hõlmab 
väiketootjaid, sealhulgas osalise tööajaga 
ja osaliselt elatuspõllumajandusega 
tegelevaid põllumajandustootjaid , kes 
toodavad aastas alla 8000 euro suuruse 
keskmise põllumajandusliku toodangu või 
toodavad kuni 30 % riigi keskmisest 
põllumajandustootjate aastatoodangust,
olenevalt sellest, kumb on suurem;

Or. en

Selgitus

Eurostat kasutab juba 8000 euro suurust künnist.

Muudatusettepanek 1295
Beata Gosiewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad määratleda 
„tegeliku põllumajandustootja“ viisil, 
millega tagatakse, et sissetulekutoetust ei 
eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa 
tema üldisest majandustegevusest või 
kelle peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 1296
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad määratleda 
„tegeliku põllumajandustootja“ viisil, 
millega tagatakse, et sissetulekutoetust ei 
eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa 
tema üldisest majandustegevusest või 
kelle peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku 
testid, põllumajandusettevõtte tööjõu 
sisendid, äriühingu eesmärgid ja/või 
äriühingu registrisse kandmine.

Or. en

Muudatusettepanek 1297
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Rahastamiskõlblike hektarite“ 
hulga arvutamisel linnapõllumajanduses 
lähtutakse kõnealuses viljeluspiirkonnas 
kõnealuse kultuuri keskmise aastase 
toodangumahu tootmiseks vajaliku 
pindala suurusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1298
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kavandatud raamistiku piires 
võivad liikmesriigid artikli 30 
kohaldamisel piiritleda allkategooria, mis 
hõlmab taimekasvatusliku või 
metsakarjamaa agrometsanduse süsteemi 
ja väljaspool metsi asuvate puude 
sertifitseeritud süsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 1299
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 39 sätestatud ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkidega on
EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk veelgi parandada 
põllumajandustootmise ja toiduainete 
tootmise säästvat arengut ning
maapiirkondade territoriaalselt 
tasakaalustatud arengut ning see aitab 
saavutada järgmisi majandus-, keskkonna-
ja ühiskonnaalaseid üldeesmärke:

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt väljendada, et ELi toimimise lepingu eesmärgid on ÜPPs ülekaalus.

Muudatusettepanek 1300
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EAGFist ja EAFRDst eraldatav toetus 
peab veelgi parandama
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut nii liidu sees kui ka väljaspool 
seda ning see peab saavutama järgmised 
üldeesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 1301
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1302
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) tõhustada kaasavat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandustootmist, mis 
tagab kestliku, detsentraliseeritud ja 
pikaajalise toiduga kindlustatuse, vältides 
ületootmist ja tagades 
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poliitikavaldkondade arengusidususe;

Or. en

Muudatusettepanek 1303
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduga kindlustatuse, piisava 
sissetuleku põllumajanduses töötavatele 
isikutele ja tasakaalustatud territoriaalse 
arengu;

Or. en

Selgitus

ÜPPga tuleks toetada kõiki põllumajandustootjaid igat liiki maal.

Muudatusettepanek 1304
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1305
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Strateegiakavade uues mudelis ei tohi unustada aluslepingus sätestatud ÜPP majanduslikke 
eesmärke.

Muudatusettepanek 1306
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) tõhustada agroökoloogiapõhist, 
vastupidavat ja mitmekesist 
põllumajandussektorit, mis tagab toiduga 
kindlustatuse ja toiduainetega varustamise 
sõltumatuse;

Or. es

Muudatusettepanek 1307
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduainetega varustamise 
sõltumatuse;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1308
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) edendada arukat, vastupidavat, 
sõltumatut, mitmekesist ja 
konkurentsivõimelist 
põllumajandussektorit;

Or. en

Muudatusettepanek 1309
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1310
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada Euroopa toiduainetega 
varustamise sõltumatus, vähendades meie 
sõltuvust impordist kolmandatest riikidest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) saada tootjahindu, mis katavad 
tootmiskulud ja katavad töötasud;

Or. es

Muudatusettepanek 1312
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) tasakaalustada kolmandate 
riikidega läbiräägitavate 
vabakaubanduslepingute katastroofilisi 
tagajärgi;

Or. fr

Muudatusettepanek 1313
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada lihtsate ja 
ratsionaalsete meetmete ja nõuete kaudu
liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

Or. en



PE631.977v01-00 126/164 AM\1171737ET.docx

ET

Selgitus

Lihtsustamine peab olema ÜPP praeguse reformi keskmes.

Muudatusettepanek 1314
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse ning 
tagada toiduga kindlustatus tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 1315
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1316
Thomas Waitz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 

(b) edendada keskkonnahoidu, 
elurikkust ja kliimameetmeid ning 
saavutada kõik liidu keskkonna- ja 
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keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse; kliimaeesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 1317
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) edendada keskkonnahoidu, 
elurikkust ja kliimameetmeid ning 
saavutada kõik liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 1318
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada väikeste, põllumajanduslike 
pereettevõtete mudeli säilimine ja kaitsta 
põllumajandusest saadavat tulu;

Or. en

Muudatusettepanek 1319
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda, pöörates erilist 
tähelepanu põllumajandusega tegeleva 
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rahvastikuosa jaoks rahuldava 
elatustaseme kindlustamisele kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 39 
punktiga b, ja võideldes elanikkonna 
vähenemise vastu maapiirkondades, seda 
peamiselt madala rahvaarvuga 
piirkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 1320
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda, pöörates erilist 
tähelepanu põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa jaoks rahuldava 
elatustaseme kindlustamisele kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 39 
punktiga b, ja võideldes elanikkonna 
vähenemise vastu maapiirkondades ning 
säilitades elanikkonna vähimarenenud 
piirkondades.

Or. es

Selgitus

Strateegiakavade uues mudelis ei tohi unustada aluslepingus sätestatud ÜPP sotsiaal-
majanduslikke eesmärke. Maapiirkondade elanikkonna säilitamine ELi vähimarenenud 
piirkondades peaks olema eesmärk, et aidata kaasa nende arengule ja takistada liikumist 
teistesse, rohkem arenenud piirkondadesse.

Muudatusettepanek 1321
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal- (c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
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majanduslikku olukorda. majanduslikku olukorda, pöörates erilist 
tähelepanu põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa jaoks rahuldava 
elatustaseme kindlustamisele kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 39 
punktiga b ja võideldes elanikkonna 
vähenemise vastu maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Strateegiakavade uues mudelis ei tohi unustada aluslepingus sätestatud ÜPP sotsiaal-
majanduslikke eesmärke.

Muudatusettepanek 1322
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) tugevdada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku struktuuri, tagades 
aktiivsetele põllumajandustootjatele 
inimväärse elatustaseme, mis on vähemalt 
võrdne miinimumpalgaga liikmesriigis, 
kus nad tegutsevad;

Or. fr

Muudatusettepanek 1323
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda ja saavutada 
maapiirkondade majanduse ja 
kogukondade tasakaalustatud 
territoriaalne areng, sealhulgas tööhõive 
loomine ja säilitamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 1324
Thomas Waitz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda ja saavutada 
maapiirkondade majanduse ja 
kogukondade tasakaalustatud 
territoriaalne areng, sealhulgas tööhõive 
loomine ja säilitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1325
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku struktuuri, aidates luua 
töökohti ja suurendada tööhõivet üldiselt.

Or. it

Muudatusettepanek 1326
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda; aidata luua 
töökohti ja suurendada tööhõivet üldiselt.
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Or. it

Muudatusettepanek 1327
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku struktuuri, sealhulgas 
töökohtade loomise ja säilitamise kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 1328
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) edendada tasakaalustatud 
territoriaalset arengut, tugevdades 
eelkõige maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguses programmitöös esinev 
põhieesmärk, milleks on tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamine.

Muudatusettepanek 1329
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal- (c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda ja peatada 
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majanduslikku olukorda. maapiirkondade rahvastikukadu.

Or. en

Muudatusettepanek 1330
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub kaks 
sektoriülest meedet:
i) inimeste teenimisele suunatud 
teadmiste, innovatsiooni ja 
digitaliseerimise edendamine ja 
kasutuselevõtt põllumajanduses ning 
maapiirkondades;
ii) naiste õiguste üldine tunnustamine ja 
konkreetselt nende naiste õiguste 
tunnustamine, kes töötavad 
põllumajanduslikes pereettevõtetes.

Or. es

Muudatusettepanek 1331
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neid eesmärke tuleb viia ellu viisil, mis 
aitab saavutada kestliku arengu 
tegevuskava 2030 sektoriülesed eesmärgid 
ja Pariisi kokkuleppe kohustuste 
järgimise kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 11. Seal, kus see aitab 
nende eesmärkide saavutamisele kaasa, 
on määruse eesmärk ajakohastada 
sektorit, edendades ja jagades 
põllumajanduses ja maapiirkondades 
teadmisi, meetodeid ja agroökoloogilisi 
lähenemisviise ning ergutades nende 
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kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 1332
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
ergutades nende kasutuselevõttu, pakkudes 
samal ajal alternatiivsete elukutsete alast 
teavet ja koolitust nendele, keda 
automatiseerimine ja digiüleminek 
mõjutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1333
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamine, sektori kaasajastamine
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
ergutades nende kasutuselevõttu, eriti 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames.

Or. en
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Selgitus

Pidades silmas naiste rolli esiletõstmist põllumajanduses ja võttes arvesse nende tegevuse 
kõiki aspekte, tuleks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine lisada ÜPP läbivatesse 
eesmärkidesse. Järjepidevuse huvides tuleb ka AKIS nendes eesmärkides paremini esile tuua, 
sest need on juba kaudselt selle süsteemiga seotud.

Muudatusettepanek 1334
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses, tagades 
põllumajandustootjatele juurdepääsu 
teadusuuringutele ja teadmussiirde 
teenustele, innovatsioonile ja 
digiüleminekule põllumajanduses ja 
maapiirkondades. Komisjon soodustab ja 
edendab nende eesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1335
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
nende kasutuselevõtu ergutamine, et anda 
põllumajandustootjatele juurdepääs 
uusimale tehnoloogiale.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1336
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamine, sektori kaasajastamine
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
nende kasutuselevõtu ergutamine, eriti 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1337
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina konkurentsivõime 
edendamine, mis saavutatakse sektori 
kaasajastamisega põllumajanduses ning 
maapiirkondades teadmiste edendamise ja 
jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku 
ning nende kasutuselevõtu ergutamise 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1338
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub ja nendega on
sektoriülese eesmärgina seotud sektori 
kaasajastamine põllumajanduses ning 
maapiirkondades teadmiste edendamise ja 
jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku 
abil ning nende kasutuselevõtu 
ergutamine.

Or. en

Selgitus

Valdkondadevaheline eesmärk ei tohiks üksnes täiendada üldeesmärke, vaid peaks võimaluse 
korral neid eesmärke toetama.

Muudatusettepanek 1339
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Neile eesmärkidele lisandub vajaduse 
korral sektoriülese eesmärgina sektori 
kaasajastamine põllumajanduses ning 
maapiirkondades teadmiste edendamise ja 
jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku 
abil ning nende kasutuselevõtu 
ergutamine.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esialgses ettepanekus oleks ebarealistlik viia kõik ELi eesmärgid sektoriüleste 
eesmärkidega vastavusse.

Muudatusettepanek 1340
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine sektoriülene eesmärk on edendada 
toiduainete tarneahela eri osaliste vahelisi 
suhteid, tugevdades lepingulisi suhteid 
ning kaasates turu läbipaistvuse 
parandamiseks vahendeid, nagu 
hinnavaatluskeskused, nähes ette 
standardid tootmiskulude analüüsimiseks 
ning luues varajase hoiatamise süsteemid 
kriisiolukordade vältimiseks turgudel.

Or. es

Muudatusettepanek 1341
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need eesmärgid saavutatakse, seades 
eesmärgiks ELi liikmesriikide vahelise 
ühtlustamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1342
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega reguleeritavaid 
programme võib siduda programmidega, 
mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 
[XXX/XXXX] (ühissätete määrus) teise 
osa sätete alusel.

Or. en
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Selgitus

EAFRD aitab märkimisväärselt kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, 
eelkõige maapiirkondades, ning fondil on oluline territoriaalne mõõde. Seepärast on tähtis 
viia EAFRD kulutused jätkuvalt vastavusse ühtekuuluvuspoliitikaga, et soodustada 
maapiirkondades integreeritud lähenemist ja lihtsustada menetlusi toetusesaajate jaoks, nii et 
kogukonnad saaksid rahastamisvõimaluste optimeerimiseks ja maapiirkondadesse 
investeerimiseks kasutada ELi eri allikaid.

Muudatusettepanek 1343
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldeesmärke püütakse saavutada 
järgmiste erieemärkide kaudu:

1. Üldeesmärke püütakse saavutada 
järgmiste erieemärkide samaegse 
saavutamise kaudu:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad käsitlema kõiki eesmärke võrdselt. Sõna „saavutada“ sidumine 
konkreetsete eesmärkidega on tähtis, sest need on konkreetsemad ja kontrollitavamad kui 
üldised eesmärgid.

Muudatusettepanek 1344
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, pöörata 
tagasi põllumajandustootjate ja 
põllumajandusstruktuuride kadu, et 
tagada pikas perspektiivis ELi kodanikele
toiduga kindlustatus ja toiduainete 
piisavus;
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Or. en

Muudatusettepanek 1345
Thomas Waitz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, pöörata 
tagasi põllumajandustootjate ja 
põllumajandusstruktuuride kadu, et 
tagada pikas perspektiivis ELi kodanikele
toiduga kindlustatus ja toiduainete 
piisavus;

Or. en

Muudatusettepanek 1346
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus ning pakkuda rohkem 
kui 500 miljonile tarbijale kindlat, ohutut 
ja kvaliteetset toitu;

Or. en

Muudatusettepanek 1347
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, 
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajanduslike 
majapidamiste elujõulist sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et edendada 
pikaajalist toidu ja toiduainetega 
kindlustatust, piirates samal ajal 
ületootmist;

Or. en

Muudatusettepanek 1348
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut, kaotada 
vaesus maapiirkondades ja maa 
kasutamata jätmine ning tekitada kogu 
liidus vastupanuvõime toiduga 
kindlustatuse suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1349
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 1350
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Momchil Nekov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus ning laia valiku 
põllukultuuride tootmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1351
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 1352
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1353
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1354
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1355
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1356
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et edendada 
ettevõtluse arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1357
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduainetega varustamise sõltumatus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1358
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kindlustada põllumajandustootja 
elujõulisuse tagava sissetuleku ja 
vastupanuvõime kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tuletada meelde ELi toimimise lepingu artiklis 39 
sätestatud põllumajandustulu eesmärki.

Muudatusettepanek 1359
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1360
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hoida toiduainete tootmist väikeste 
ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjate käes;

Or. es

Muudatusettepanek 1361
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada põllumajandus- ja 
aiandustootmise järjepidevus ELis;
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Or. nl

Muudatusettepanek 1362
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1363
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada Euroopa turule, 
sealhulgas kohalikele ja piirkondlikele 
turgudele orienteeritust, ning suurendada 
kaasavust, koostööd ja pikaajalist 
konkurentsivõimet, sealhulgas suuremat 
keskendumist teadusuuringutele, 
tehnikatele, agroökoloogilistele 
lähenemisviisidele ja teadmussiirdele;

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada konkurentsivõimet ja (b) suurendada keskendumist 



PE631.977v01-00 146/164 AM\1171737ET.docx

ET

turule orienteeritust, pöörates erilist
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

kohalikele, riiklikele ja Euroopa 
turgudele ning suurendada 
põllumajandusettevõtete elujõulisust, 
pöörates rohkem tähelepanu 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule, sealhulgas sotsiaalsele, 
majanduslikule ja keskkonnaalasele 
innovatsioonile, mis põhineb kestval ja 
jätkusuutlikul põllumajandusel.

Or. es

Muudatusettepanek 1365
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) seada esikohale keskendumine 
kohalikule kogukonnale, riiklikele ja 
Euroopa turgudele ning suurendada 
põllumajandusettevõtete elujõulisust, 
pöörates rohkem tähelepanu 
teadusuuringutele, sealhulgas sotsiaalsele, 
majanduslikule ja keskkonnaalasele 
innovatsioonile, mis põhineb kestval ja 
jätkusuutlikul põllumajandusel.

Or. es

Muudatusettepanek 1366
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada turule orienteeritust, 
parandada põllumajandusettevõtete 
majanduslikku elujõulisust kohalikel, 
riiklikel ja rahvusvahelistel turgudel ning 
lühikestes tarneahelates, sealhulgas 
pöörata rohkem tähelepanu 
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teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule ning lisandväärtusega 
toodetele, näiteks 
mahepõllumajanduslikele toodetele;

Or. en

Muudatusettepanek 1367
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada turule orienteeritust ja 
konkurentsivõimet, keskendudes 
ringmajanduse raames rohkem
teadusuuringutele, investeeringutele, 
biomajandusele, tehnoloogiale, 
innovatsioonile ja digiüleminekule;

Or. fr

Muudatusettepanek 1368
Beata Gosiewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada turule orienteeritust 
ning põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamisega seotud põllumajanduse 
konkurentsivõimet, pöörates muu hulgas
erilist tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

Or. en

Muudatusettepanek 1369
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada turule orienteeritust 
ning põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamisega seotud põllumajanduse 
konkurentsivõimet, pöörates muu hulgas
erilist tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada konkurentsivõimet, mis 
hõlmab mitte ainult hindu ja 
tootmiskulusid, vaid ka tööhõive ja 
keskkonnamõju, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

Or. en

Muudatusettepanek 1371
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada turule orienteeritust 
ning põllumajandustootmise ning 
põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamisega seotud konkurentsivõimet, 
pöörates erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule;

Or. pl
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Selgitus

Tuleks teha selgeks, et konkurentsivõime tugevdamine puudutab põllumajandust ja töötlemist, 
sealhulgas eelkõige väiketöötlemist, põllumajanduslikku jaemüüki ja mikroettevõtluse arengut 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 1372
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada turule orienteeritust ja
konkurentsivõimet, muu hulgas parema 
kvaliteedi ja kvaliteedi diferentseerimise 
kaudu, pöörates erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule;

Or. de

Selgitus

Keskendumine kvaliteetse tootmise suurendamisele ja kvaliteedi diferentseerimisele on tõhus 
lähenemisviis, et tagada põllumajanduse elujõulisus, mis võib aidata kaasa ka 
konkurentsivõime suurendamisele. Tootmise kvaliteedi parandamine on peamine 
vastuvõetavuse ja edu tegur Euroopa tarbijate ja Euroopa toiduainetööstuse jaoks.

Muudatusettepanek 1373
Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada orienteeritust, tagada 
asjakohase turu tasakaalu säilimine ja 
suurendada konkurentsivõimet, pöörates 
erilist tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

Or. it
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Muudatusettepanek 1374
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Turgude stabiliseerimine tuleks lisada ÜPP strateegiakava määruse konkreetsete eesmärkide 
hulka.

Muudatusettepanek 1375
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1376
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1377
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1378
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1379
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada keskendumist 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule ning 
põllumajandustootjate juurdepääsule 
innovatsioonile;

Or. fr

Muudatusettepanek 1380
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1381
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) edendada panust, mida 
teadusuuringud, tehnoloogia ja 
digiüleminek võivad anda säästvate 
põllumajandusmudelite jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 1382
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) anda põllumajandustootjatele liidu 
ja rahvusvahelistel turgudel kindlam 
positsioon;

Or. ro

Muudatusettepanek 1383
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas, edendada ja 
toetada ühisettevõtteid ning toetada 
tootjaorganisatsioone;

Or. ro

Muudatusettepanek 1384
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas kollektiivsete 
läbirääkimiste ja miinimumhindade 
kehtestamise kaudu;

Or. es

Muudatusettepanek 1385
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas, muu hulgas 
lühikeste tarneahelate soodustamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 1386
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni toiduainete tarneahelas nii 
eelnevas kui ka järgnevas etapis;

Or. en

Selgitus

Esmatootjate positsiooni toiduainete tarneahelas tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 1387
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
läbirääkimispositsiooni toiduainete 
tarneahelas;

Or. en

Selgitus

See punkt vajab selgitamist.
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Muudatusettepanek 1388
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelates;

Or. ro

Muudatusettepanek 1389
James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelates;

Or. en

Muudatusettepanek 1390
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelates;

Or. en

Muudatusettepanek 1391
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
vähendades märkimisväärselt 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
sealhulgas CO2 mullas sidumise kaudu, 
ning peatada ülemaailmne raadamine 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja ELi 
kliimaeesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 1392
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse, võtta 
kasutusele reaalne strateegia, mis aitaks 
põllumajandussektoril vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid;

Or. en

Muudatusettepanek 1393
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) aidata kaasa põllumajanduslike 
tootmismudelite ökoloogilisele 
üleminekule, kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning toetada säästva energia kaasamist;

Or. es
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Muudatusettepanek 1394
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) hõlbustada tootmistegevuse 
kohandamist kliimamuutustega, aidata 
leevendada selle tagajärgi ning edendada 
säästva energia tootmist ja kasutamist;

Or. it

Muudatusettepanek 1395
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Susanne Melior, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kooskõlas asjakohaste 
rahvusvaheliste lepingutega
kliimamuutuste leevendamisse ja nendega 
kohanemisse, sealhulgas CO2 sidumisse 
mullas;

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
sealhulgas CO2 sidumisse mullas, ning 
säästvasse energiasse;
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Or. en

Muudatusettepanek 1397
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse, et tagada 
toiduga kindlustatus tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1399
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse;
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Or. en

Muudatusettepanek 1400
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja globaalse soojenemisega 
kohanemisse;

Or. es

Muudatusettepanek 1401
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade nagu vesi, muld ja õhk 
nõuetekohast majandamist, seades 
esikohale põllumajandussüsteemid, mis 
toovad mitmesugust kasu, nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam haldamine ning 
mahepõllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 1402
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade nagu vesi, muld ja õhk 
nõuetekohast majandamist, seades 
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vesi, muld ja õhk; esikohale põllumajandussüsteemid, mis 
toovad mitmesugust kasu, nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam haldamine ning 
mahepõllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 1403
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) edendada säästvat arengut ja vähese 
sisendiga tootmissüsteemide kasutamist, 
millega vähendatakse pestitsiidide ja 
antibiootikumide kasutamist, ning kaitsta 
ja edendada tõhusalt selliseid 
loodusvarasid nagu vesi, muld ja õhk;

Or. en

Selgitus

On oluline, et ÜPP aitaks kaasa mitte ainult loodusvarade arendamisele ja haldamisele, vaid 
et nende „kaitse“ oleks selgesõnaliselt nimetatud. Muudatusettepanekuga luuakse seos 
põllumajandustavade ja vee raamdirektiivis (2000/60/EÜ) määratletud keskkonnastandardite 
vahel. ÜPP läbivaatamine on ainulaadne võimalus luua see seos vee ja põllumajanduse 
vahel, mis on vajalik põllumajanduse ja keskkonna säästvaks arenguks praegu ja tulevaste 
põlvkondade jaoks.

Muudatusettepanek 1404
Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) edendada säästvat ja tõhusat
arengut ja selliste loodusvarade 
majandamist nagu vesi, muld ja õhk; 
saavutada asjaomastes õigusaktides ette 
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nähtud head seisundid;

Or. es

Muudatusettepanek 1405
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) edendada keskkonnakaitset ja 
selliste loodusvarade, nagu vee, mulla ja 
õhu hoidmist; saavutada asjaomastes 
õigusaktides ette nähtud hea seisukord;

Or. en

Muudatusettepanek 1406
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1407
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
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vesi, muld ja õhk; vesi, muld ja õhk, vähendades samal ajal 
võimaluse korral sõltuvust kemikaalidest;

Or. en

Muudatusettepanek 1408
Nicola Caputo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk, vähendades samal ajal 
tõsiselt sõltuvust kemikaalidest;

Or. en

Selgitus

Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste 
pestitsiidide eest“, millele on alla kirjutanud 1,3 miljonit inimest, sisaldab kolmandat nõuet 
kehtestada pestitsiidide kasutamise vähendamise kohustuslikud eesmärgid kogu ELis, et 
tulevik oleks pestitsiidivaba. On aeg tagada pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi ja selle 
peamise põhimõtte – integreeritud taimekaitse – tõsine rakendamine.

Muudatusettepanek 1409
Anja Hazekamp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk, vähendades samal ajal 
tõsiselt sõltuvust kemikaalidest;

Or. en

Selgitus

Euroopa kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste 
pestitsiidide eest”, millele on alla kirjutanud 1,3 miljonit inimest, sisaldab kolmandat nõuet 
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kehtestada pestitsiidide kasutamise vähendamise kohustuslikud eesmärgid kogu ELis, et 
tulevik oleks pestitsiidivaba.

Muudatusettepanek 1410
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1411
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1412
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 1413
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) panustada liikide (sh kasuliku 
loomastiku, eriti tolmeldajate liikide) 
kaitsestaatuse või populatsiooni arengu 
ning elupaikade kaitsestaatuse 
parandamisse, edendada ökosüsteemi 
teenuseid ning säilitada maastikke;

Or. en

Muudatusettepanek 1414
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) panustada elurikkuse, sealhulgas 
põllumajanduse bioloogilise 
mitmekesisuse kao tagasipööramisse, 
edendada ökosüsteemide, eriti mulla 
toimimist ja ökosüsteemiteenuseid ning 
säilitada ja tugevdada elupaiku ja 
maastikke nende vastupanuvõime 
suurendamiseks;

Or. en

Selgitus

Meil tuleb tagasi pöörata viimastel aastakümnetel aset leidnud elurikkuse järjepidev 
kadumine, eriti põllukultuuride ja põllumajandusloomade vahelise ja liikide sisese elurikkuse 
puhul, mida nimetatakse bioloogiliseks mitmekesisuseks põllumajanduses. Elurikkus toetab 
põllumajandussektori suutlikkust kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega ja 
kliimamuutustega ning hoida kahjureid ja haigusi kontrolli all, ning seetõttu on see suureneva 
elanikkonna jaoks toiduga kindlustatuse tagamiseks äärmiselt oluline.
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