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Muudatusettepanek 1415
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

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 eriti 
tolmeldajate kaitsesse, vähendada 
sõltuvust pestitsiididest, edendada 
ökosüsteemi teenuseid, looduskaitset, 
agrometsandust ning säilitada ja taastada
elupaiku ja maastikke;

Or. en

Muudatusettepanek 1416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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 kahanemise 
ümberpööramisse, sealhulgas 
põllumajanduses, edendada ja premeerida 
keskkonnateenuste pakkumist ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

Or. en

Muudatusettepanek 1417
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

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 kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid, säilitada 
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elupaiku ja maastikke ning aidata kaasa 
looduslike ohtude ennetamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 1418
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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, eelkõige 
põllumajanduse bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

Or. it

Muudatusettepanek 1419
Mairead McGuinness

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 kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke ning 
toetada kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 1420
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1421
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke, vältides 
edasist kõrbestumist;

Or. es

Muudatusettepanek 1422
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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 kaitsesse, 
parandada loomatervist ja loomade 
heaolu, edendada ökosüsteemi teenuseid 
ning säilitada elupaiku ja maastikke;

Or. en

Muudatusettepanek 1423
Nicola Caputo
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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 kahanemise 
ümberpööramisse, sealhulgas 
põllumajanduses, ökosüsteemi teenuste 
edendamisse ning elupaikade ja 
maastikute säilitamisse;

Or. en

Selgitus

Me peame viimastel aastakümnetel aset leidnud pideva elurikkuse kahanemise ümber 
pöörama. Elurikkus põllumajanduses kaitseb põllumajandussektori võimet toota, kohaneda 
muutuvate keskkonnatingimuste, kliimamuutuste ning uute haiguste ja kahjuritega, ning seega 
on kasvava elanikkonna tõttu toiduga kindlustatuse tagamine esmatähtis.

Muudatusettepanek 1424
Anja Hazekamp

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 kaitsesse selle 
ahanemise tendentsi ümber pööramiseks, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

Or. en

Selgitus

Me peame viimastel aastakümnetel toimunud pideva elurikkuse kahanemise ümber pöörama.

Muudatusettepanek 1425
Annie Schreijer-Pierik

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



AM\1171740ET.docx 7/171 PE631.979v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1426
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL 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 kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
taastada elupaiku ja maastikke;

Or. en

Selgitus

Kogu Euroopa Liidus toimub laialdane maa, pinnase ja elupaikade halvenemine, mille tõttu 
on vaja ulatuslikku taastamist, mitte lihtsalt halvenenud hetkeseisu säilitamist.

Muudatusettepanek 1427
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate ja uute turule 
sisenejate jaoks, edendada koolitamist ja 
välismaal kogemuste saamist ja 
soodustada ettevõtluse arengut ja avalike 
teenuste (sotsiaalsed, meditsiinialased, 
digitaalsed) head toimimist 
maapiirkondades;
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Or. en

Muudatusettepanek 1428
Martin Häusling, Bronis Ropė, Florent Marcellesi, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate ja uute turule 
sisenejate jaoks, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja soodustada ettevõtete 
kestlikku arengut maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1429
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1430
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

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

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

(g) parandada põlvkondade vahetust, 
olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja toetada
nende jätkuvat osalust ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1431
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate ja uute turule 
sisenejate, eelkõige naiste, jaoks ja 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1432
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks;

Or. nl

Muudatusettepanek 1433
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootmisega alustajate jaoks 
ja soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1434
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks, tagada 
sooline võrdõiguslikkus ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Bronis Ropė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. lt

Muudatusettepanek 1436
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Annie Schreijer-Pierik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne naiste ja noorte 
põllumajandustootjate jaoks, hoida neid 
kinni ja neid toetada ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 1437
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1438
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
noortel põllumajandustootjatel uute 
ettevõtete loomist;

Or. it
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Muudatusettepanek 1439
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) tekitada huvi noortes 
põllumajandustootjates ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 1440
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1441
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
noortel uute põllumajandusettevõtete 
loomist;

Or. it
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Muudatusettepanek 1442
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) toetada maapiirkondades võrdseid 
võimalusi, kasutades konkreetseid 
meetmeid, et toetada ja tunnustada naiste 
töötamist põllumajanduse, 
loomakasvatuse, käsitöö, turismi ja 
kohalike teenuste osutamise alal 
maapiirkondades;

Or. es

Muudatusettepanek 1443
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) hõlbustada põllumajanduspõhise 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

Or. nl

Selgitus

Noortele põllumajandustootjatele mõeldud toetusi ning valdkonnas uutele turuletulijatele 
ettevõtluse arendamise eest mõeldud toetusi tuleb selgelt eristada.

Muudatusettepanek 1444
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 

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

maapiirkondade, ning eriti 
mägipiirkondade või muude piirkondade, 
mis on looduslike või muude konkreetsete 
piirangute tõttu ebasoodsas seisus,
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat põllu- ja metsamajandust;

Or. de

Muudatusettepanek 1445
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) edendada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust läbi 
tööhõive, tegevuste ja sissetulekute 
mitmekesistamise, sotsiaalset kaasatust, 
maapiirkondade arengut, võidelda 
maapiirkondades vaesuse ja väljatõrjutuse 
vastu ja parandada pakutavaid 
põhiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, maapiirkondade elanike 
juurdepääsu inimväärsele sissetulekule ja 
kvaliteetsetele avalikele teenustele,
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1447
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Marijana Petir

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hr

Muudatusettepanek 1449
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 

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

naiste osalemist maapiirkondade 
majanduses ja maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust ja säästvat 
metsamajandust;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid aitama tugevdada naiste rolli maapiirkondade edendamisel.

Muudatusettepanek 1450
Manolis Kefalogiannis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1451
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 1452
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 1453
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1454
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1455
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) edendada tööhõivet, inimväärsete 
töökohtade loomist, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust, soolist 
võrdõiguslikkust ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Or. en

Muudatusettepanek 1456
Ricardo Serrão Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 1457
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1459
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1460
Maria Gabriela Zoană

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Elsi Katainen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1462
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1463
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1464
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) toetada äriühingute asutamist ja 
arendamist mittepõllumajanduslike 
väikeettevõtete puhul, et tugevdada ja 
mitmekesistada maapiirkondade 
majandust;

Or. de

Muudatusettepanek 1465
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) tagada rahuldav elatustase ja 
sooline võrdõiguslikkus; palk, 
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töötingimused, ametikõrgendus, ligipääs 
koolitustele

Or. en

Muudatusettepanek 1466
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) tugevdada maapiirkondi 
elupaikade ja majanduspiirkondadena 
ning luua võrdväärsed elutingimused, 
sealhulgas üldhuviteenused ja 
jätkusuutlik taristu.“

Or. de

Muudatusettepanek 1467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu,
tervise, toiduainete kvaliteedi 
(toiteväärtuse ja tervislikkuse 
seisukohast), toidu raiskamise vastase 
võitluse, loomade heaolu arvestamise ning 
sisenditest sõltumise vähendamise osas, 
kehtestades Euroopa Liidu tasandil 
võimaluse korral kvantitatiivsed 
taimetervisega seotud 
säästlikkuseesmärgid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1468
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu 
kvaliteedi, tervise ja toiduga kindlustatuse 
osas, siia alla kuulub kohustuslik päritolu 
märkimine märgistusele, 
keskkonnasäästlikkus, toidu raiskamine ja
loomade heaolu.

Or. en

Muudatusettepanek 1469
Martin Häusling, Bronis Ropė, Ana Miranda, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu, 
põllumajandustegevuse ja tervise osas, siia 
alla kuulub nii ohutu, toitev, säästev, 
pestitsiidivaba toit, toidu raiskamise 
vähendamine, vähese sisendiga 
põllumajandus ja mahepõllumajandus kui 
ka loomade heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 1470
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1471
Momchil Nekov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1472
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) tõsta kodanike teadlikkust 
põllumajanduse ja maapiirkondade 
tähtsusest ning parandada ELi 
põllumajanduse reageerimist ühiskonna 
nõudlusele toidu ja tervise osas, siia alla 
kuulub nii ohutu, toitev ja säästev toit kui 
ka loomade heaolu.

Or. es
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Muudatusettepanek 1473
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Paul Brannen, Pavel Poc, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) suunata põllumajandust tegelema
ühiskonna sõlmküsimuste ja nõudlusega
toidu ja tervise osas, siia alla kuulub nii 
ohutu, toitev ja säästev toit, toidu 
raiskamise ja antibiootikumide 
kasutamise vähendamine kui ka loomade 
heaolu kõrgem tase.

Or. en

Muudatusettepanek 1474
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1475
Annie Schreijer-Pierik

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1476
Angélique Delahaye

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1477
Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1478
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Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1479
Ivan Jakovčić

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1480
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 



PE631.979v01-00 28/171 AM\1171740ET.docx

ET

toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui 
ka loomade heaolu.

toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui 
ka loomade kaitse ja heaolu.

Or. de

Muudatusettepanek 1481
Nikos Androulakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu
kvaliteedi ja toiduga kindlustatuse, tervise 
ja loomade heaolu osas.

Or. en

Muudatusettepanek 1482
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu 
kvaliteedi ja toiduga kindlustatuse, 
keskkonnasäästlikkuse ja loomade heaolu
osas.

Or. en

Selgitus

ÜPP mängib toidu raiskamise vastu võitlemisel ebaolulist rolli, seega ei tohiks see kuuluda 
konkreetsete eesmärkide hulka. Teisalt lihtsustatakse muudatusettepanekuga sõnastust.

Muudatusettepanek 1483
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub ohutu, toitev 
ja säästev toit ning toidu raiskamine.

Or. en

Muudatusettepanek 1484
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) edendada tõhusat riskijuhtimist, 
mille abil on võimalik katta kahjumit, mis 
on põllumajandustootjatele tekkinud 
ebasoodsate ilmastikutingimuste, looma-
või taimehaiguste puhkemise, kahjurite 
või keskkonnajuhtumite tõttu;

Or. de

Muudatusettepanek 1485
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Susanne Melior, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) võtta süstemaatiliselt arvesse 
arengukoostöö eesmärke ja anda panus 
kestliku arengu tegevuskava 2030 
rakendamisse, vältides liidu poliitika 
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negatiivset välismõju arenguriikidele ja 
nende elanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 1486
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) võtta süstemaatiliselt arvesse 
arengukoostöö eesmärke ja anda panus 
kestliku arengu tegevuskava 2030 
rakendamisse, vältides liidu poliitika 
negatiivset välismõju arenguriikidele ja 
nende elanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 1487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) veenduda, et liikmesriikides 
rakendatakse kõrgeid 
põllumajandusstandardeid, keelates 
impordi kolmandatest riikidest toiduainete 
puhul, mida seal õigusaktide kohaselt 
toota ei tohi;

Or. fr

Muudatusettepanek 1488
Anja Hazekamp



AM\1171740ET.docx 31/171 PE631.979v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) parandada ühiskondlikele 
ootustele ja kõige uuemateke 
uurimustöödele vastavalt loomade heaolu 
standardeid, et tagada loomadele
võimalus ringi liikuda ja loomulikest 
käitumisharjumustest lähtudes tegutseda.

Or. en

Muudatusettepanek 1489
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) ergutada naiste osalemist ja 
võrdseid õigusi põllumajandus- ja 
loomakasvatussektoris ning 
maapiirkondade tootmis- ja 
ettevõtlusstruktuurides.

Or. es

Selgitus

Soolise mõõtme integreerimine.

Muudatusettepanek 1490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) parandada tootmistegurite 
tootlikkust, et vähendada ka 
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põllumajandussektoris toodetud kaupade 
ja teenuste kulusid;

Or. it

Muudatusettepanek 1491
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) parandada loomade heaolu 
vastavalt alusleppe sätetele, parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele teadmistele 
ja ühiskonna nõudlusele.

Or. en

Selgitus

Loomade heaolu väärib oma erieesmärki. See ei sisaldu mitte ainult ühiskonna nõudmistes 
toidu ja põllumajanduse valdkonnas, vaid seda käsitletakse ka ühes Euroopa Liidu toimimise 
lepingu üldkohaldatavas sättes (artikkel 13, ELi toimimise leping). Seega peaksid EL ja 
liikmesriigid ÜPP kujundamisel ja rakendamisel pöörama loomade heaolu nõuetele täit 
tähelepanu, sest tegemist on aistmisvõimeliste olenditega.

Muudatusettepanek 1492
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) parandada põllumajanduse ja 
maaelu arengu reageerimist 
rändevoogudele

Or. en



AM\1171740ET.docx 33/171 PE631.979v01-00

ET

Muudatusettepanek 1493
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) toetada põllumajandustootjaid nii 
majandusliku kui ka keskkonnaga seotud 
tootlikkuse saavutamises;

Or. fr

Muudatusettepanek 1494
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse ning erinevate 
eesmärkide ja olemasolevate kohustuste 
täitmise, näiteks poliitikavaldkondade 
arengusidususe ja kestliku arengu 
eesmärkide täitmise.

Or. en

Muudatusettepanek 1495
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevas määruses sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks peavad 
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagama
lihtsustamise nõuded ja menetlused ning 
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selle, et ÜPP toetuse halduskoormust 
vähendataks nii palju kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Paljude liikmesriikide ja sidusrühmade ühenduste hinnangul kaasneb komisjoni poolt välja 
pakutud uue mudeli rakendamisega rohkem bürokraatlikke eeskirju kui varem. Seega on 
asjakohasem keskenduda halduskoormuse vähendamise eesmärgile.

Muudatusettepanek 1496
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid oma strateegiakavades 
tagama toetusesaajate halduskoormuse
vähendamise läbi ÜPP toetuse lihtsuse ja 
tulemuslikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 1497
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid ja Euroopa Komisjon tagama 
ÜPP toetuse lihtsuse ja tulemuslikkuse, 
võttes arvesse põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonide hinnanguid.

Or. en
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Selgitus

Põllumajandustootjate seisukoht on keskse tähtsusega. Seetõttu tuleks eraldi rõhutada, et 
ÜPP strateegiakava kavandamisel ja hindamisel tuleks arvesse võtta põllumajandustootjate 
seisukohta.

Muudatusettepanek 1498
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama lõplike toetusesaajate 
võrdsuse, ÜPP toetuse lihtsuse ja toetuse
andmise halduskoormuse vähendamise.

Or. en

Selgitus

Uues ÜPP-s peab protsess olema lõplike toetusesaajate jaoks võrdne ja lihtne.

Muudatusettepanek 1499
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid läbi halduskoormuse 
vähendamise tagama lõplike 
toetusesaajate jaoks ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

Or. en

Selgitus

Lihtsus peab avaldama mõju põllumajandusettevõtte tasandil.
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Muudatusettepanek 1500
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse bürokraatia 
märkimisväärse vähendamise abil.

Or. it

Muudatusettepanek 1501
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse läbi tuntava 
halduskoormuse vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse läbi tuntava 
halduskoormuse vähendamise.
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Or. en

Muudatusettepanek 1503
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid põllumajandusettevõtjate 
jaoks tagama lihtsuse ja halduskoormuse 
vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1504
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjon ja liikmesriik vastutavad lihtsustamise eest ühiselt.

Muudatusettepanek 1505
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1506
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui tugevuste, nõrkuste, 
võimaluste ning ohtude analüüsile 
(„SWOT“ analüüs) tuginedes on olemas 
põhjus seda mitte teha, võidakse 
liikmesriikide strateegiakavades otsustada 
kõigi lõikes 1 sätestatud eesmärkidega 
mitte tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 1507
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidel on kohustus lisada 
lihtsuse astme hindamisel 
põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonilt saadud hinnang.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava kujundamisel ja selle hindamisel on esmatähtis arvestada 
põllumajandustootjate seisukohta. Seega peab riiklikke põllumajandusettevõtjate 
organisatsioone kutsuma ÜPP strateegiakava kommenteerima ning komisjon peab enne ÜPP 
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strateegiakava kinnitamist põllumajandustootjate seisukohti arvesse võtma. Ka lihtsustamine 
on teema, mille korral põllumajandustootjate seisukoht on keskse tähtsusega.

Muudatusettepanek 1508
Martin Häusling, Florent Marcellesi, Maria Heubuch, Ana Miranda
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Liidu ja liikmesriikide eesmärgid

1. Kooskõlas käesoleva määruse artiklites 
5 ja 6 sätestatud eesmärkidega viivad ÜPP 
kombineeritud strateegiakavad: a) 
põllumajandusettevõtjate, 
põllumajandustöötajate ja 
põllumajandusega seonduvate tööde 
netokasvuni maapiirkondades;

b) 30%se põllumajandussektoriga 
seostatavate kasvuhoonegaasi heitmete 
languseni aastaks 2027

c) elurikkuse kao peatamise ja 
ümberpööramiseni

d) antimikroobikumiresistentsuse levimise 
peatamise ja ümberpööramiseni

e) tolmeldajate, lindude ja putukate kao 
peatamise ja ümberpööramiseni

f) nii põllukultuuride kui ka loomade 
geneetilise mitmekesisuse tõstmiseni

g) elusloomade ekspordi vähendamiseni

h) põllumajandussektori tekitatud õhu- ja 
veesaaste vähendamiseni

i) püsirohumaaga kaetud pinna hoidmise 
ja suurendamiseni

j) kooskõlas direktiiviga 2009/128/EÜ 
pestitsiidide kasutamise vähendamiseni

2. Liikmesriigid näitavad oma 
strateegiakavade eelnõus, kuidas nad 
kavatsevad nendesse eesmärkidesse 
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panustada ja esitavad konkreetsed 
riiklikud eesmärgid.

3. Kooskõlas V jaotise III peatükis 
sätestatud menetlusega tagab komisjon, et 
riiklike eesmärkide kombinatsioon 
võimaldab täita lõikes 1 sätestatud liidu 
eesmärgi, et liikmesriikide poolt 
planeeritud sekkumised on nende riiklike 
eesmärkide saavutamiseks piisavad. 
Komisjon tagab võrdsete võimaluste 
tagamiseks, et liikmesriigid on võtnud 
vastu sarnased riiklikud eesmärgid.

Or. en

Selgitus

Üldeesmärkide kindlaks määramine ilma konkreetsemaid eesmärke kindlaks määramata ei 
ole tõhus viis tagamaks, et liikmesriigid ka tegelikult neid eesmärke järgivad.

Muudatusettepanek 1509
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
põhiliste ühiste näitajate põhjal. Teised, 
üksikasjalikumad näitajad, mis 
peegeldavad tegelikku olukorda 
liikmesriikides, määratakse liikmesriikide 
poolt kindlaks nende ÜPP 
strateegiakavades. Põhiliste ühiste
näitajate kogum hõlmab järgmist:

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse I lisas peaks kindlaks määrama ainult peamised näitajad, 
üksikasjalikumad näitajad, mis peegeldavad liikmesriikide vastavate piirkondade tegelikku 
olukorda, peaks olema sätestatud liikmesriikide ÜPP strateegiakavades.
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Muudatusettepanek 1510
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
põllumajandustootjatele inimväärsete 
sissetulekute taastamise ning 
liikmesriikide toiduainetega varustamise 
sõltumatuse parandamise põhjal.

Or. fr

Muudatusettepanek 1511
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljundnäitajad, mis peegeldavad 
toetatud sekkumiste tegelikke väljundeid;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1512
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1513
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad 
võivad hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

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

Or. de

Selgitus

Määruses nimetatud XI lisas esitatud näitajad hõlmavad konteksti ja mõju näitajaid, mitte 
tulemusnäitajaid. Otsene põhjuslik seos näitajate edendamise ja arendamise vahel on 
asjaomaste ELi õigusaktide jaoks olemas üksnes tingimuslikult.

Muudatusettepanek 1514
Bas Belder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad 
hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad vastavate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad 
hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad ÜPP 
strateegiakavadesse nagu on loetletud I
lisas;

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse huvides peaks ühiste ÜPP tulemusnäitajate osas tuginema ÜPP 
strateegiakavadesse kaasatud ja ÜPP poolt toetatud sekkumistele.

Muudatusettepanek 1515
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad
hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 

b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad 
hõlmavad sekkumisi, mis kuuluvad 
vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
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tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 1516
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1517
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse 
kvantitatiivsete tulemuseesmärkide 
püstitamisel ÜPP strateegiakavade 
erieesmärkide austamiseks ja ÜPP ja 
eesmärkide osas tehtud edusammude 
hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1518
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega, kuid arvestades ka väliseid 
tegureid, mis jäävad väljapoole põllu- ja 
metsamajandustootjate mõju, ning mida 
kasutatakse ÜPP strateegiakavade ja ÜPP 
kontekstis.

Or. it

Selgitus

Mõjunäitajate määratlemisel tuleks arvesse võtta tegureid, mis jäävad väljapoole 
põllumajandustootjate käitumist ja valikuid, mis võivad mõjutada oodatavaid tulemusi.

Muudatusettepanek 1519
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega, kuid samuti
põllumajandus- ja metsandusettevõtjatest 
mitte sõltuvate väliste teguritega 
arvestades, ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 1520
Marijana Petir

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

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

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega, võttes samal ajal arvesse 
metsa- ja põllumajandusettevõtete 
omanikest mitte sõltuvaid väliseid 
tegureid, ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis.

Or. en

Selgitus

Mõjunäitajaid ei tohiks mõjutada välised tegurid, mis pärinevad toetusesaajate 
tegevusulatusest väljastpoolt.

Muudatusettepanek 1521
Paolo De Castro, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega, arvestades ühtlasi 
põllumajandus- ja metsandusettevõtjatest 
mitte sõltuvate väliste teguritega, ning 
mida kasutatakse ÜPP strateegiakavade ja 
ÜPP kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 1522
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega, võttes samal ajal arvesse 
toetusesaajatest mitte sõltuvaid väliseid 



AM\1171740ET.docx 47/171 PE631.979v01-00

ET

tegureid, ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis.

Or. en

Selgitus

Mõjunäitajaid ei tohiks mõjutada välised tegurid nagu keskkonnatingimuste muutumine, 
millega kaasneb põud, torm või metsapõleng ja mis pärinevad toetusesaajate tegevusulatusest 
väljastpoolt.

Muudatusettepanek 1523
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1524
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kontekstinäitajad, mis on seotud 
artiklis 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis. 
Ühised väljund-, tulemus-, mõju- ja 
kontekstinäitajad on esitatud I lisas. 
Artiklis 6 sätestatud eesmärkide 
saavutamist võib hinnata ka konkreetseid 
piirkondlikke näitajaid arvesse võttes.
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Or. es

Selgitus

Käesolevas artiklis tuleb sätestada ka kontekstinäitajad, kuna liikmesriikidel tuleb neid 
kasutada alates kavandamise esimestest etappides ning nende stabiilsus tuleb tagada kogu 
perioodi vältel. Subsidiaarsuse põhimõtte arvestamiseks peab eesmärkide saavutamist olema 
võimalik hinnata ka liikmesriigile eriomaste näitajate ja piirkondlike näitajate abil.

Muudatusettepanek 1525
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1526
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas.

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas. Liidu eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme peaks 
mõõtma kasutades mõjunäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1527
Maria Gabriela Zoană

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

Liikmesriikidel on võimalik lisada 
sootundlikke näitajaid, seletades I lisas 
sätestatud ühised väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad oma strateegiakavas 
üksikasjalikult lahti.

Or. en

Muudatusettepanek 1528
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 6 sätestatud eesmärkide 
saavutamist võib hinnata ka erinäitajate 
ja piirkondlikke näitajate abil.

Or. es

Muudatusettepanek 1529
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon koostab kolm aastat 
pärast artikli 1 lõikes 2 viidatud 
ajavahemiku algust lõikes 1 viidatud 
näitajate kohta vahekokkuvõtte, et 
hinnata käesoleva määrusega seonduvate 
sekkumiste tulemuspõhiseid elemente. 
Kokkuvõte esitatakse aruandena ja 
saadetakse nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile.

Or. en
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Muudatusettepanek 1530
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon küsib kokkuvõtte 
ettevalmistamise käigus Euroopa 
Kontrollikojal arvamust. Juhul kui 
komisjon lükkab tagasi märkimisväärse 
enamuse Euroopa Kontrollikoja poolt 
aruande näitajate kohta soovitatud 
muudatustest, esitab komisjon nende 
tagasilükkamise kohta teaduspõhiseid 
põhjendused.

Or. en

Muudatusettepanek 1531
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tühistada komisjonile antud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitus, et muuta I lisa näitajate kohta. Need näitajad on ÜPP alusteksti olulised 
elemendid ning need tuleks seetõttu esitada kaasotsustamismenetlusele.

Muudatusettepanek 1532
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1533
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1534
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 

välja jäetud
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mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

Or. en

Selgitus

Näitajad peaksid olema lihtsad, proportsionaalsed ja ÜPP eesmärkidele asjaomased. 
Poliitika tulemuste saavutamiseks peaksid näitajad olema liikmesriikidele teada alates 
määruse suhtes kokkuleppele jõudmise hetkest. Nende muutmine delegeeritud õigusaktide 
kaudu ei ole soovitav, kulutõhus ega kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 1535
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

I lisas loetletud ühised näitajad on uue juhtimismudeli olulised elemendid, neid reguleeritakse 
kaasotsustamismenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 1536
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 

välja jäetud
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õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

Or. en

Selgitus

Uue ÜPP mudeli keskmes on I lisas loetletud ühised näitajad, mistõttu tuleks neid pidada 
olulisteks elementideks, mida tuleb reguleerida kaasotsustamismenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 1537
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See võib õõnestada liikmesriigi subsidiaarsust ÜPP strateegiakava kavandamisel ja 
rakendamisel ning sellega kaasnevad mitte nii selgelt määratletud ELi ja liikmesriigi 
pädevused.

Muudatusettepanek 1538
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Uue ÜPP mudeli keskmes on I lisas loetletud ühised näitajad, mistõttu tuleks neid pidada 
olulisteks elementideks, mida tuleb reguleerida kaasotsustamismenetluse kaudu. Uue ÜPP 
mudeli keskmes on I lisas loetletud ühised näitajad, mistõttu tuleks neid pidada olulisteks 
elementideks, mida tuleb reguleerida kaasotsustamismenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 1539
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid. Komisjon viib I 
lisas loetletud väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajate tõhususe kohta läbi täieliku 
hindamise ja pakub ühtlasi välja 
konkreetsed lahendused poliitika 
tulemuspõhise lähenemise tugevdamiseks. 
Aruanded on ühise 
põllumajanduspoliitika programmitöö, 
millega eeldatavasti alustatakse aastal 
2028, mõjuhinnangu ja selle kohta 
tehtavate ettepanekute osaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1540
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid. Komisjon viib I 
lisas loetletud väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajate tõhususe kohta läbi täieliku 
hindamise ja pakub välja konkreetsed 
lahendused ÜPP tulemuspõhise 
lähenemise tugevdamiseks. Peale aastat 
2027 saab aruanne ÜPP mõjuhinnangute 
ja seadusandlike ettepanekute osaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1541
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
jätta välja ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, võttes arvesse nende 
kohaldamisel saadud tõestatult 
negatiivseid kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1542
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi.

Or. es

Selgitus

Seire- ja hindamissüsteem peab olema võimalikult stabiilne. Näitajad ja nende määratlused 
peavad jääma programmiperioodi algusest lõpuni samaks.

Muudatusettepanek 1543
Sandra Kalniete, Ivari Padar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad I lisas 
sätestatud väljund- ja tulemusnäitajaid 
täiendada teiste näitajatega või nende 
näitajate üksikasjalikuma kirjeldusega, et 
neid kohaldada liikmesriigi strateegiakava 
eripäradele riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigil peaks olema võimalus kasutada ka I lisas mitte loetletud näitajaid olukorras, kus 
ükski loetletud näitajatest ei ole eesmärgi edusammude mõõtmiseks sobilik, nt. eesmärgi 
eripära või loetletud näitaja arvutamiseks vajalike andmete kogumise raske 
ligipääsetavuse/kõrge hinna tõttu.
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Muudatusettepanek 1544
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon viib I lisas sätestatud 
väljund-, tulemus- ja mõjunäitajate 
tõhususe kohta läbi täieliku hinnangu ja 
pakub välja konkreetsed lahendused 
poliitika tulemuspõhise lähenemise 
tugevdamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1545
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Näitajad peavad olema lihtsasti 
arvutatavad ning põhinema ametlikult 
kättesaadavatel teabeallikatel.

Or. es

Muudatusettepanek 1546
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 

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

peatükis kehtestatud ühiste nõuetega. IV 
peatükis sätestatud sekkumised võivad 
määrata kindlaks piirkonnad artiklis 95 a 
sätestatud piirkondliku sekkumise 
programmide raames.

Or. es

Muudatusettepanek 1547
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1548
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1549
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Täpsustus piirkondade rolli kohta ÜPP strateegiakavade väljatöötamises, haldamises ja 
rakendamises.

Muudatusettepanek 1550
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid, vastavalt vajadusele 
koostöös piirkondadega, töötavad välja 
oma ÜPP strateegiakava kohased 
sekkumised kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, liidu õiguse 
üldpõhimõtete ja subsidiaarsuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 1551
Maria Gabriela Zoană
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega, austades 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 1552
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1553
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid töötavad vastavalt 
vajadusele koostöös piirkondadega välja 
oma ÜPP strateegiakava kohased 
sekkumised kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1554
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1555
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas oma riikliku õiguse 
üldpõhimõtetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1556
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid leiavad komisjoni 
kättesaadavaks tehtud ELi loetelust 
põllumajanduse keskkonna- ja 
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kliimakohustused. Kehtestatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustuste loetelu võtab arvesse 
liikmesriikide klimaatilisi ja geograafilisi 
erinevusi ning seda tuleb laialdaselt 
kohaldada, et saavutada keskkonna- ja 
kliimaalast kasu. Liikmesriigid eraldavad 
osutatud keskkonna- ja kliimateenuste 
eest toetust.

Or. de

Muudatusettepanek 1557
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1558
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et sekkumine 
toimub vastavalt lõplike toetusesaajate 
võrdsuse objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
on siseturuga kokkusobiv ega moonuta 
konkurentsi.
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Or. en

Muudatusettepanek 1559
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et sekkumine 
toimub vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele,
mis ei takista siseturu nõuetekohast 
toimimist.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga väidetakse, et liikmesriikide sekkumine ei takista siseturu 
nõuetekohast toimimist, võttes arvesse, et määratluse kohaselt ei saa see konkurentsi 
moonutada, kui komisjon on selle ÜPP strateegiakavade raames heaks kiitnud.

Muudatusettepanek 1560
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada artiklis 15 
sätestatud vähendamist või teatavaid oma 
strateegiakavades sätestatud 
ülemmäärasid kõnealuste juriidiliste 
isikute või rühma liikmete tasandil, kui 
individuaalsete liikmete puhul 
sätestatakse siseriikliku õigusega õigused 
ja kohustused, mis on võrreldavad 
põllumajandusliku majapidamise juhi 
staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
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majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride tugevdamisse.

Or. fr

Muudatusettepanek 1561
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada artiklis 15 
sätestatud vähendamist või teatavaid oma 
strateegiakavades sätestatud 
ülemmäärasid kõnealuste juriidiliste 
isikute või rühma liikmete tasandil, kui 
individuaalsete liikmete puhul 
sätestatakse siseriikliku õigusega õigused 
ja kohustused, mis on võrreldavad 
põllumajandusliku majapidamise juhi 
staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride tugevdamisse.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada valdkonnaüleselt rühmade 
läbipaistvusklausel, mis võimaldab äriühingu liikmetel säilitada õigused, mida nad oleksid 
võinud taotleda maksu-, sotsiaal- ja majandusvaldkonnas, kui nad oleksid jäänud 
individuaalselt tegevust juhtima. See klausel lisati Euroopa Liidu määrustesse (EL) nr 
1307/2013 ja 1305/2013.
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Muudatusettepanek 1562
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, kas 
teatavad strateegiakava elemendid on 
kehtestatud piirkondlikul tasandil mõnede 
maaelu arengu elementide jaoks, tagades 
üldstrateegia sidususe. Piirkondlikele 
asutustele võib anda ülesandeks üksnes 
maaelu arengu sekkumiste juhtimise ja 
elluviimise.

Or. it

Muudatusettepanek 1563
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1564
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad kehtestama riiklikud ÜPP strateegiakavad ja mitteõiguslikud 
raamistikud.

Muudatusettepanek 1565
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1566
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon töötab delegeeritud õigusaktide 
ja rakendusaktide kaudu siiski välja 
sekkumiste minimaalse määratluse, et 
tagada strateegiakavade ühtne 
väljatöötamine, mis oleks kooskõlas ühtse 
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turu tõrgeteta toimimise ja selle jätkuva 
ülesehitamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 1567
Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė, Ana Miranda
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamine 

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisel ja 
elluviimisel, sealhulgas programmide 
seire, aruandluse ja hindamise käigus, 
võetakse pidevalt arvesse ja toetatakse 
soolist võrdõiguslikkust ning 
sooküsimuste lõimimist. Liikmesriigid ja 
komisjon võtavad vajalikud meetmed, et 
hoida ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamise ja elluviimise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi 
või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal. Eelkõige 
pööratakse ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamise ja elluviimise ajal 
pidevalt tähelepanu puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimalustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1568
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b

Kestlik areng

ÜPP strateegiakavade eesmärke tuleb ellu 
viia kooskõlas kestliku arengu 
põhimõttega ning seejuures peab liit 
edendama keskkonna säilitamise, 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 
11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet „saastaja maksab“. 
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ÜPP 
erieesmärkide täitmise ettevalmistamisel 
ja nende täitmisel edendatakse 
keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
elurikkust, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist. 
Sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel 
järgitakse ELi toimimise lepingu artiklis 
208 sätestatud poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 1569
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9c

Vastavus Pariisi kokkuleppele

1. ÜPP strateegiakavade eesmärkide poole 
tuleb püüelda kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega ning eesmärgiga jõuda 
kokkuleppes sätestatud ülemaailmsete 
eesmärkideni ja järgida kohustusi, mis on 
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sätestatud ELi ja liikmesriikide riiklikult 
määratletud toetuste raames.

2. Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgiks on aastaks 2027 vähendada 
kasvuhoonegaaside heitmeid ELi 
põllumajandus- ja toidusektoris 30% 
võrra.

3. Liikmesriigid peavad tagama, et nende 
strateegiakavad oleksid kooskõlas juba 
seatud pikaaegsete riiklike eesmärkidega, 
mis on sätestatud XI lisas viidatud 
õiguslikes instrumentides või tulenevad 
neist, ja lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.

4. Enne strateegiakavade kinnitamist 
tagab komisjon, et kõigi strateegiakavade 
eesmärkide ja meetmete kombinatsioon 
võimaldab käesolevas artiklis sätestatud 
kliimaeesmärkide täitmist.

5. Selleks, et tagada kogu liidus võrdsed 
tingimused, peab komisjon tegema 
kindlaks, et kõikide liikmesriikide 
riiklikud kliimaeesmärgid ja meetmed on 
sarnased.

Or. en

Muudatusettepanek 1570
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud

WTO siseriiklik toetus

1.

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

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb 
ühtlasi arvestada WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa täiendava 
punkti sätetega, nagu on esitatud 
käesoleva määruse II lisas. Sekkumised, 
mis kuuluvad muude sekkumisliikide alla 
kui põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu 
põhineda WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa eri punktidel, kui see on ÜPP 
strateegiakavas põhjendatud.

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

Or. it

Selgitus

Käesoleva määruse sätted kõnealuste sekkumiste kohta vastavad juba WTO 
põllumajanduslepingu II lisas esitatud rohelise kategooria nõuetele või artikli 6 lõikes 5 
osutatud sinise kategooria nõuetele.

Muudatusettepanek 1571
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud

WTO siseriiklik toetus

1.

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

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb 
ühtlasi arvestada WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa täiendava 
punkti sätetega, nagu on esitatud 
käesoleva määruse II lisas. Sekkumised, 
mis kuuluvad muude sekkumisliikide alla 
kui põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu 
põhineda WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa eri punktidel, kui see on ÜPP 
strateegiakavas põhjendatud.

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

Or. en

Selgitus

See artikkel on üleliigne, sest üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT) ja teised WTO 
rahvusvahelised kokkulepped on niikuinii ELi liikmesriikide jaoks siduvad.

Muudatusettepanek 1572
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

WTO siseriiklik toetus Suhted WTOga

Or. fr



PE631.979v01-00 72/171 AM\1171740ET.docx

ET

Muudatusettepanek 1573
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Euroopa Komisjon tagab, et 
liikmesriikide ÜPP strateegiakavades 
järgitakse Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
kohustusi.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse kehtestada põhimõte, et on komisjoni kui 
aluslepingute täitmise järelevalvaja kohustus veenduda, et liikmesriikide ÜPP 
strateegiakavades järgitakse WTO kohustusi.

Muudatusettepanek 1574
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb 
ühtlasi arvestada WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa täiendava 
punkti sätetega, nagu on esitatud 
käesoleva määruse II lisas. Sekkumised, 
mis kuuluvad muude sekkumisliikide alla 
kui põhiline sissetulekutoetus 
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jätkusuutlikkuseks, ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu 
põhineda WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa eri punktidel, kui see on ÜPP 
strateegiakavas põhjendatud.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb ettepanekust, millega soovitakse kehtestada põhimõte, et on 
komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvaja kohustus veenduda, et liikmesriikide ÜPP 
strateegiakavades järgitakse WTO kohustusi.

Muudatusettepanek 1575
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon on strateegiakava heaks 
kiitnud, loetakse käesoleva määruse II 
lisas loetletud sekkumisliigid, sealhulgas 
artiklis 3 sätestatud mõisted ja ÜPP 
strateegiakavades kindlaks määratavad 
mõisted, mis on esitatud artiklis 4, WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa punktis 1 
esitatud sätetele vastavaks.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks jätkuvalt tagama WTO kohustuste täitmise. Teisest küljest on käesolevas 
määruses ettenähtud sekkumised kooskõlas rahvusvahelise kaubanduse eeskirjadega.

Muudatusettepanek 1576
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, 
Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjon esindab WTOs ELi kui liikmesriike esindav läbirääkija. Seetõttu peaks WTO 
järjepidevuse tagamise vastutus olema jagatud.

Muudatusettepanek 1577
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb ühtlasi 
arvestada WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa täiendava punkti sätetega, nagu on 
esitatud käesoleva määruse II lisas. 
Sekkumised, mis kuuluvad muude 
sekkumisliikide alla kui põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, täiendav 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu põhineda 
WTO põllumajanduslepingu 2. lisa eri 
punktidel, kui see on ÜPP strateegiakavas 
põhjendatud.

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb ühtlasi 
arvestada WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa täiendava punkti sätetega, nagu on 
esitatud käesoleva määruse II lisas. 
Sekkumised, mis kuuluvad muude 
sekkumisliikide alla kui põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, täiendav 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele, kliima- ja 
keskkonnakavad ja keskkonna, kliima ja 
teised maapiirkondade arenguga 
seonduvad halduskohustused, võivad 
seevastu põhineda WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa eri punktidel, 
kui see on ÜPP strateegiakavas 
põhjendatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 1578
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb ühtlasi 
arvestada WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa täiendava punkti sätetega, nagu on 
esitatud käesoleva määruse II lisas. 
Sekkumised, mis kuuluvad muude 
sekkumisliikide alla kui põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, täiendav 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu põhineda 
WTO põllumajanduslepingu 2. lisa eri 
punktidel, kui see on ÜPP strateegiakavas 
põhjendatud.

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb ühtlasi 
arvestada WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa täiendava punkti sätetega, nagu on 
esitatud käesoleva määruse II lisas. 
Sekkumised, mis kuuluvad muude 
sekkumisliikide alla kui põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, täiendav 
sissetulekutoetus noortele ja uutele
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu põhineda 
WTO põllumajanduslepingu 2. lisa eri 
punktidel, kui see on ÜPP strateegiakavas 
põhjendatud.

Or. hr

Selgitus

Noori ja uusi põllumajandustootjaid tuleb selgemini eristada, samuti tuleb esile tuua iga 
rühma jaoks konkreetsed sekkumisviisid ja rahastamispakettide jaotus. Seetõttu on vajalik 
antud artiklit vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 1579
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb ühtlasi 
arvestada WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa täiendava punkti sätetega, nagu on 

Kõnealuste sekkumiste puhul tuleb ühtlasi 
arvestada WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa täiendava punkti sätetega, nagu on 
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esitatud käesoleva määruse II lisas. 
Sekkumised, mis kuuluvad muude 
sekkumisliikide alla kui põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks, 
ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks, täiendav 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu põhineda 
WTO põllumajanduslepingu 2. lisa eri 
punktidel, kui see on ÜPP strateegiakavas 
põhjendatud.

esitatud käesoleva määruse II lisas. 
Sekkumised, mis kuuluvad muude 
sekkumisliikide alla kui põhiline 
sissetulekutoetus, ümberjaotav 
sissetulekutoetus, täiendav 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ning kliima- ja 
keskkonnakavad, võivad seevastu põhineda 
WTO põllumajanduslepingu 2. lisa eri 
punktidel, kui see on ÜPP strateegiakavas 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 1580
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teatavate eeskirjade tõttu, mis 
takistavad põllumajandustootjate ja nende 
tootmise tõhusat toetamist, tuleb jätta 
liikmesriikidele võimalus kaugeneda 
vajaduse korral liidu kohustustest WTO 
ees, et määratleda oma strateegiakavad.

Or. fr

Selgitus

Näiteks on see säte kooskõlas Obama valitsuse tehtud otsusega Ameerika Ühendriikide 
põllumajandusseaduse Farm Billi reformi ajal.

Muudatusettepanek 1581
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

See lõige on juba hõlmatud Kreeka, Hispaania ja Portugali ühinemislepingutega.

Muudatusettepanek 1582
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb ettepanekust, millega soovitakse kehtestada põhimõte, et on
komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvaja kohustus veenduda, et liikmesriikide ÜPP 
strateegiakavades järgitakse WTO kohustusi.

Muudatusettepanek 1583
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
sekkumised, mille aluseks on puuvilla 

välja jäetud
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eritoetus, mis on ette nähtud käesoleva
jaotise II peatüki 3. jao 2. alajaos, 
vastavad WTO põllumajanduslepingu 
artikli 6 lõike 5 sätetele.

Or. en

Selgitus

Selline toetus vastab WTO standarditele.

Muudatusettepanek 1584
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline toetus vastab WTO standarditele.

Muudatusettepanek 1585
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, 
Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et
sekkumised, mille aluseks on puuvilla 
eritoetus, mis on ette nähtud käesoleva 
jaotise II peatüki 3. jao 2. alajaos, vastavad 

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

põllumajanduslepingu artikli 6 lõike 5 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Komisjon esindab WTOs ELi kui liikmesriike esindav läbirääkija. Seetõttu peaks WTO 
järjepidevuse tagamise vastutus olema jagatud.

Muudatusettepanek 1586
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Ana Miranda
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a

ÜPP globaalne mõõde

1. Liit ja liikmesriigid tagavad kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 208, et 
kõikides ÜPP sekkumistes võetakse 
arvesse arengukoostöö eesmärke ja 
austatakse nii õigust toidule kui ka õigust 
arengule.

2. Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakava panustab suurimal 
võimalikul määral kestliku arengu 
tegevuskavas aastani 2030 ja samuti 
Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide, 
eriti kestliku arengu eesmärk 2, 10, 12 ja 
13, õigeaegsesse saavutamisse. Seega 
peaksid ÜPP sekkumised:

i) panustama mitmekesise ja säästva 
põllumajanduse ja vastupanuvõimeliste 
agroökoloogiliste tegevuste arendamisse 
nii liidus kui ka partnerriikides;

ii) aitama säilitada seemnete, 
kasvatatavate taimede, koduloomade ning 
nendega seotud metsikute liikide 
geneetilist mitmekesisust nii liidus kui ka 
partnerriikides;
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iii) panustama 
väikepõllumajandustootjate, väikeste 
põllumajandusettevõtete, eelkõige 
naispõllumajandusettevõtjate, 
põllumajanduslikus tootmises aktiivselt 
osalevate põliselanike ja karjakasvatajate 
potentsiaali rakendamisse nii liidus kui ka 
partnerriikides;

iv) soodustama kohalike toidusüsteemide 
ning riiklike ja piirkondlike turgude 
arengut nii liidus kui ka partnerriikides, 
et vähendada sõltuvust toiduimpordist ja 
lühendada toiduahelaid;

v) kaotama kaubandustavad, mis 
kahjustavad ülemaailmset kaubavahetust 
põllumajandusturgudel;

vi) lõimima täielikult kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmed;

vii) järgima põhimõtet „Enne kliima, siis 
kaubandus“

3. ÜPP ühtivust poliitikavaldkondade 
arengusidususega hinnatakse 
regulaarselt/korrapäraselt, kasutades muu 
hulgas artiklis 119a sätestatud 
seiremehhanismidest saadud teavet. 
Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile aruande hindamise 
tulemuste ja ELi poliitilise reageeringu 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1587
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a

WTO kohustuste järgimise tagamine
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Komisjon tagab, et liikmesriikide 
strateegiakavad järgivad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Kui tahaksime selle kohta midagi kirjutada, võime rõhutada komisjoni vastutust tagada WTO 
kohustuste järgimine.

Muudatusettepanek 1588
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – I peatükk – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimuslikkus Tingimuslikkus säästva arengu 
tagamiseks

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse arvesse võtta kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade kasutamise kaasamist tingimuslikkusesse, mis tuleks ümber nimetada 
tingimuslikkuseks säästva arengu tagamiseks.

Muudatusettepanek 1589
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
halduskaristus toetusesaajatele, kes 
saavad käesoleva jaotise II peatüki 
kohaselt otsetoetusi või artiklite 65, 66 ja 
67 kohaselt iga-aastaseid toetusi ja kes ei 

1. Tingimuslikkus säästva arengu 
tagamiseks (edaspidi „tingimuslikkus“) 
vastab liidu õiguses sätestatud 
kohustuslikele majandamisnõuetele ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardile, 
mida on nimetatud III lisas ja mis on 
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vasta liidu õiguses sätestatud 
kohustuslikele majandamisnõuetele ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardile, 
mis on kehtestatud ÜPP strateegiakavas, 
nagu on loetletud III lisas, – mida 
kohaldatakse järgmistes valdkondades:

kehtestatud ÜPP strateegiakavas, – mida 
kohaldatakse järgmistes valdkondades:

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse saavutada liikmesriikide vahel ühine tingimuslikkus, 
mis tugineks üksnes III lisas nimetatud standarditele.

Muudatusettepanek 1590
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1591
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1592
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE631.979v01-00 84/171 AM\1171740ET.docx

ET

nagu on loetletud III lisas, – mida 
kohaldatakse järgmistes valdkondades:

Or. en

Selgitus

Maaelu arengu programmide toetused on otsetoetustest eraldiseisvad. 
Põllumajandusettevõtjad, kes ei saa otsetoetusi, võivad olla võimelised maaelu arengu 
programmide keskkonnameetmeid ellu viima.

Muudatusettepanek 1593
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Hõlmata tingimuslikkuse alla kõik ÜPP toetusesaajad ning lisada tingimuslikkuse elementide 
hulka töönormid.

Muudatusettepanek 1594
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
tõhus ja hoiatav halduskaristussüsteem
kõigile toetusesaajatele, kes saavad toetusi 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 
ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist ja kes ei vasta liidu 
õiguses sätestatud kohustuslikele 
majandamisnõuetele ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardile, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas, nagu on loetletud III 
lisas, – mida kohaldatakse järgmistes 
valdkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 1595
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliima ja keskkond; (a) kliima ja keskkond, sealhulgas vee 
kvaliteet ja kogus, õhukvaliteet, pinnas, 
elurikkus ja ökosüsteemide teenused;

Or. en

Muudatusettepanek 1596
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) kliima ja keskkond; (a) põllumajanduslik põhitootlikkus,
kliima ja keskkond;

Or. de

Muudatusettepanek 1597
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliima ja keskkond; (a) kliima, elurikkus ja keskkond;

Or. en

Muudatusettepanek 1598
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahva-, looma- ja taimetervis; (b) rahva- ja taimetervis;

Or. de

Selgitus

On seotud III lisas loomade identifitseerimise ja tervise kohta kehtestatud SMR 7-11 
kustutamisega. Kustutamine viiks bürokraatiakoormuse olulise vähenemiseni.

Muudatusettepanek 1599
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c a) Esimeses lõigus viidatud 
tingimuslikkuse süsteem ei kohaldu artikli 
28 kohaselt ökokavadele tagatud 
maksetele ja artiklist 65 lähtuvatele 
keskkonna- ja kliimakohustustele, mida 
peetakse soodsaks artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, ja f sätestatud 
erieesmärkidele või loomade heaolule.

Or. en

Selgitus

Tingimuslikkus ei peaks kohalduma ökokavade (art.28) ja keskkonna-, kliima- ja loomade 
heaoluga seonduvatele kohustustele (art. 65), kuna see takistaks sihipäraste maksete saamise 
võimalust nende eesmärkide paremaks saavutamiseks. Komisjoni ettepaneku loogika on 
jätnud välja igasugused sihipärased maksed õiguslike kohustustega seonduvate meetmete 
jaoks. Tingimuslikkuse rakendamine töötaks ökokavade ja keskkonna- ja kliimakohustuste 
puhul nende vastu. Tingimuslikkus peaks seega olema piiratud üksnes regulaarsele otsese 
sissetuleku toetusele.

Muudatusettepanek 1600
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) head ja õiglased töötingimused 
palgatud töötajatele ja ka igasugune 
tööõiguse rikkumine seoses töötajate 
värbamise või tööle võtmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1601
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c a) sotsiaalne: rahuldava 
elatustaseme, põllumajandustöötajate 
õiguste austamise tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 1602
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) põllumajandusettevõtete töötajate 
ning põllumajandustootjate õigused.

Or. es

Selgitus

Hõlmata tingimuslikkuse alla kõik ÜPP toetusesaajad ning lisada tingimuslikkuse elementide 
hulka töönormid.

Muudatusettepanek 1603
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) põllumajandustöötajate ja 
põllumajandustootjate õigused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1604
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) töötajate õigused ja sotsiaalsed 
standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 1605
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid püüavad tagada 
lõikest 1 lähtuva tingimuslikkuse süsteemi 
lihtsustamist põllumajandusettevõtjate 
jaoks. Vastavalt III lisas sätestatule 
võivad liikmesriigid maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuded tingimuslikkuse 
süsteemist eemaldada tingimusel, et 
eemaldatud nõuded täidetakse artiklist 28 
lähtuvates ökokavades sisalduvate 
samaväärsete meetmete abil või artiklist 
65 lähtuvate keskkonna- ja 
kliimakohustuste kaudu.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakavasid käsitlev määrus tagab erinevad vahendid võrdsete eesmärkide 
saavutamiseks. Selleks et eemalduda „kõigile ühe mõõdupuuga“ lähenemisest, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus valida paindlikult erinevate keskkonna, kliima ja loomade 
heaoluga seonduvate eesmärkide vahendeid.

Muudatusettepanek 1606
Peter Jahr, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
rakendavad kohustuslike 
majandamisnõuete osi liidu õiguse 
kohaselt ning III lisas loetletud maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardeid lõikes 1 loetletud 
konkreetsetes valdkondades suunatud 
meetmete abil artikli 28 (kliima- ja 
keskkonnakavad, „ökokavad“) raames

Or. de

Selgitus

ELi üldeesmärkide saavutamise tagamiseks peavad liikmesriigid tulevikus rohkem vastutama, 
analüüsides asjaomast riiklikku/piirkondlikku vajadust põhjalikult ning kasutades 
sekkumismehhanisme. See hõlmab ka seda, et liikmesriikidele jäetakse kavandatava 
tingimuslikkuse standardite eesmärgipärasem ja tõhusam rakendamine ökokavade võimaluste 
suhtes, ilma et seejuures tekiksid liikmesriikide vahel uued konkurentsimoonutused.

Muudatusettepanek 1607
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Uue rakendamismudeli 
tunnustamiseks kehtestavad liikmesriigid 
funktsionaalselt sõltumatu vahendus- ja 
apellatsiooniorgani, mis on piisavalt 
pädev ja kus sidusrühm on esindatud;

Or. en

Selgitus

Apellatsiooniprotsess on hädavajalik, et tagada toetusesaajate võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek 1608
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad osadest või 
kõigist tingimustest välja arvata teatud 
põllumajandusettevõtete kategooriad.

Väikepõllumajandustootjate kava 
toetusesaajad on tingimuslikkuse nõuetest 
täielikult vabastatud.

Or. en

Selgitus

2014.–2020. aasta keskkonnasäästlikumaks muutmise kava käigus rakendatud erandite 
kategooriad peab viima üle 2020. aasta järgsetesse tingimuslikkuse eeskirjadesse. 
Liikmesriigid peaksid olema selgelt väljendanud oma võimu määrata kindlaks erandite 
kategooriad, tuginedes suurusele, tegevusalale jne. Lõike 1 järele peaks lisama uue lõike. 
Sarnaselt peaks kõik väikepõllumajandustootjate kava toetusesaajad olema vabastatud 
tingimuslikkusest samamoodi nagu nad on nüüd vabastatud nõuetele vastavusest ja 
keskkonnasäästlikkuse eeskirjadest.

Muudatusettepanek 1609
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. põllumajandusettevõtete töötajate 
ning põllumajandustootjate õigused;

Or. es

Muudatusettepanek 1610
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1 b. Haldusalaseks lihtsustamiseks 
määratletakse tingimuslikkuse asjaomaste 
valdkondade/nõuete jaoks 
miinimumkünnised ja/või tolerantsid, mis 
ei vii vähendamise ega karistusteni.

Or. de

Selgitus

Ikka ja jälle tekitab rahulolematust, kui vähendamisi ja väikeste rikkumiste eest ettenähtud 
karistusi rakendatakse erinevalt. Ühtsete miinimumkünniste, nagu need kaasa arvatud 
2014. aastani kehtisid, kehtestamist tuleks taas käsitleda, et vältida ebaproportsionaalseid 
vähendamisi ja karistusi.

Muudatusettepanek 1611
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on viidata ühistele halduskaristuste eeskirjadele, mis on 
sätestatud horisontaalmääruses ning mida ei ole kaasatud liikmesriikide ÜPP 
strateegiakavadesse. See aitab kaasa ÜPP-s ühiste eeskirjade loomisele.

Muudatusettepanek 1612
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

2 a. Tingimuslikkus rakendub kõigile 
ÜPP toetusesaajatele, kuigi liikmesriigid 
võivad jätkuvalt kasutada kõigile ÜPP 
toetusesaajatele rakendatud 
kaalutegureid, et kohandada 
kontrollproove 
sihtpõllumajandusettevõtetele, tõendades 
ELi fondide usaldusväärset kasutamist, 
vältides samal ajal madalama 
mitteühtivuse kahtlusega 
põllumajandusettevõtete liigset 
kontrollimist.

Or. en

Selgitus

Nt saaksid väiksemad põllumajandusettevõtted oma suuruse tõttu madalama riskikaalu, kuid 
saaksid loomade suurema tiheduse tõttu suurema riskikaalu loomade heaolu ja avaliku 
tervise probleemide osas, või mahepõllundus saaks madalama riskikaalu keskkonna- või 
kliimaküsimustes. Selline riskipõhine lähenemine, võttes sihiks piiratud arv kontrolle seal, kus 
neid enim vaja on, tugineb praegustele õigusnormidele ja suunistele ja on seega juba mitmeid 
aastakümneid olnud tavapraktikaks makseasutustes. Vältides väljaarvamise loogika 
rakendamist, saame kõigile tagada võrdsed ja õiglased võimalused.

Muudatusettepanek 1613
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidel on siiski õigus teha 
halduskaristuste kohaldamisel erandeid 
ajavahemikel, mil teatavate keelatud 
taimekaitsevahendite või 
veterinaarravimite kasutamisele 
puuduvad alternatiivid või kui neid 
kasutatakse piiratud ulatuses.

Or. es
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Muudatusettepanek 1614
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikke majandamisnõudeid 
käsitlevaid III lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kohaldatavas 
versioonis, direktiive kohaldatakse 
liikmesriikide poolt rakendatutena.

3. Kohustuslikke majandamisnõudeid 
käsitlevaid III lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kohaldatavas 
versioonis, direktiive kohaldatakse 
liikmesriikide poolt rakendatutena, 
liikmesriigid tagavad, et sellised 
rakendamised on kooskõlas WTO 
põllumajanduslepingute lisa 2 punktidega 
5 ja 6;

Or. en

Muudatusettepanek 1615
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli alusel vabastavad 
liikmesriigid tingimuslikkuse süsteemist:

a) artikli 25 alusel otsemakseid saavad 
toetusesaajad;

b) põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruses 2018/848 mahepõllumajanduse 
kohta sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1616
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli alusel vabastavad 
liikmesriigid tingimuslikkuse süsteemist:

a) artikli 25 alusel otsemakseid saavad 
toetusesaajad;

b) põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruses 2018/848 mahepõllumajanduse 
kohta sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1617
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
mitte kohaldada tingimuslikkuse kontrolle 
toetusesaajate suhtes, kes saavad 
käesoleva määruse artiklis 25 sätestatud 
väikestele põllumajandustootjatele 
ettenähtud toetust.

Or. es

Muudatusettepanek 1618
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 25 kohaselt otsetoetusi 
saavate toetusesaajate (väikesed 
põllumajandustootjad) suhtes ei 
kohaldata käesoleva artikli kohaselt 
tingimuslikkuse süsteemi.
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Or. it

Muudatusettepanek 1619
Albert Deß, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Alade suhtes, kus võetakse 
artikli 65 kohaseid metsanduskeskkonna 
meetmeid, lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata.

Or. de

Muudatusettepanek 1620
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Põllumajandustootjad, kes 
vastavad määruse (EÜ) nr 834/2007 
artikli 29 lõike 1 nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, tuleb lugeda ipso 
facto vastavaks käesolevas artiklis 
osutatud tingimuslikkuse süsteemile.

Or. it

Muudatusettepanek 1621
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 

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

hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure. 
Liikmesriigid tagavad, et 
loomakasvatusega tegelevates 
põllumajandusettevõtetes järgitakse 
loomade tervise ja heaolu standardeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1622
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil, mitte rohkem kui 5 ha 
põllumajandusliku maaga toetusesaajate 
suhtes maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
miinimumstandardid vastavalt III lisas 
esitatud standardite peamisele eesmärgile, 
võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, agronoomilisi 
erinevusi üheaastaste ja mitmeaastaste 
põllukultuuride ja teiste eri tüüpi 
tootmiste vahel, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
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põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1623
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb arvesse võtta erinevate tootmistingimuste agronoomilisi ja ökoloogilisi omadusi, sest 
teatud juhtudel, näiteks püsikultuuride või vees kasvavate põllukultuuride puhul, ei saa 
kohaldada kõiki häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi käsitlevaid standardeid.

Muudatusettepanek 1624
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi kooskõlas kehtestatud 
kohalike tavade, artiklis 6 sätestatud 
erieesmärgiga f, sh mulla-, vee- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1625
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate, kellel on enam kui 
[x] ha põllumajanduslikku maad, 
kusjuures maa hulga määravad kindlaks 
liimesriigid, suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse 
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külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

põllumajandusettevõtete struktuure, 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust ja 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1626
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil rohkem kui [x] hektarit (vastavalt 
liikmesriigi määratlusele) maad omavate 
toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh 
põllumajandusettevõtte suurust ja 
struktuuri, mulla- ja ilmastikutingimusi, 
olemasolevat põllumajandustootmist, 
maakasutust, külvikorda ja
põllumajandustavasid.

Or. pl

Selgitus

Väikesed põllumajandusettevõtted tuleks vabastada tingimuslikkuse nõuetest, nagu see on 
praegu nõuetele vastavuse ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 
kasutamise tingimuste puhul.
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Muudatusettepanek 1627
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Arutelu sidusrühmadega on hädavajalik, et saada osa innovaatilisetest meetmetest.

Muudatusettepanek 1628
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 

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

tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
tolmeldajate hetkeolukorda, kasvatatavate 
kultuuride mitmekesisust, külvikorda, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1629
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1630
Maria Heubuch, Martin Häusling
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1631
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste alade 

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

eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, traditsionaalseid 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1632
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1633
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil rohkem kui 15 ha 
põllumajandusliku maaga toetusesaajate 
suhtes maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
miinimumstandardid vastavalt III lisas 
esitatud standardite peamisele eesmärgile, 
võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 1634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes, kellel on 
rohkem kui 5 ha põllumajandusmaad,
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
miinimumstandardid vastavalt III lisas 
esitatud standardite peamise eesmärgiga, 
võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
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külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. it

Muudatusettepanek 1635
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Õiguslik selgitus, et tagada täielik vastavus kohalike agronoomiliste ja 
keskkonnatingimustega.

Muudatusettepanek 1636
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

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

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

Or. en

Selgitus

Piirkondade rolli täpsustamine ÜPP strateegiakava arendamisel, eelkõige seoses 
toetusesaajate jaoks hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi miinimumstandardite 
määratlemisega. See muudatusettepanek käsitleb vajadust suuremaks sidususeks.

Muudatusettepanek 1637
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

põllumajandustootmist, maakasutust, 
põllumajanduskultuuride 
mitmekesistamist, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. fr

Muudatusettepanek 1638
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi ja tagades, et maa panustab 
artikli 6 punktides d, e ja f sätestatud 
erieesmärkidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1639
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 

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

mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. es

Selgitus

Kuna III lisast jäetakse välja GAEC 8, tuleb see kooskõla tagamiseks välja jätta ka sätetest. 

Muudatusettepanek 1640
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse saavutada liikmesriikide vahel ühine tingimuslikkus, 
mis tugineks üksnes III lisas nimetatud standarditele.

Muudatusettepanek 1641
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äärepoolseimate piirkondade puhul 
võivad liikmesriigid määratleda teatavad 
toetusesaajate kategooriad, kellele 
teatavaid miinimumstandardeid ei 
kohaldata. Toetusesaajatele kohaldatavate 
miinimumstandardite ja nende 
toetusesaajate kategooriate määratlemisel, 
kellele standardeid ei kohaldata, 
veenduvad liikmesriigid, et III lisas 
käsitletud heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardite 
1, 8 ja 9 nõuded on vähemalt võrdsed 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade nõuetega, mis on 
sätestatud määruse (EL) nr 1307/2013 
artikli 43 lõikes 2, või sama artikli lõikes 3 
sätestatud samaväärsete tavade nõuetega.

Or. fr

Selgitus

Võetakse arvesse äärepoolseimate piirkondade eripärasid, veendudes, et suurem 
tingimuslikkus ei too kaasa tagasiminekut kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade kasutamises.

Muudatusettepanek 1642
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid määravad kindlaks 
konkreetsed maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi tingimused ning 
kohustuslikud majandamisnõuded, mida 
peavad järgima artiklis 25 osutatud 
põllumajandustootjad (väikesed 
põllumajandusettevõtjad), nähes ette 
lihtsustatud erandid ja tavad võrreldes 
tavapäraste abisaajatega. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõike 1 nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, tuleb lugeda ipso 
facto vastavaks käesolevas artiklis 
osutatud tingimuslikkuse süsteemile, välja 
arvatud karjamaade hooldamisega seotud 
meetmed.

Or. it

Selgitus

Ettepanekutega püütakse vähendada väikeste põllumajandusettevõtjate bürokraatlikku 
koormust ja kontrolli, võttes kasutusele kohustuste ja kriteeriumide süsteemi, mis on rohkem 
seotud ettevõtte suurusega. Sertifitseeritud mahepõllumajandustootjad järgivad väga rangeid 
keskkonnaalaseid eeskirju, mistõttu lihtsustamiseks ei ole vaja täiendavaid piiranguid ega 
kontrolle.

Muudatusettepanek 1643
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 349 sätestatud äärepoolseimad 
piirkonnad on välja arvatud käesoleva 
määruse III lisas sätestatud heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardite 1, 2, 8 ja 9 
täitmisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1644
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad strateegilises 
kavas määratleda teatavate 
põllumajandustootjate kategooriatele 
erandi III lisas sätestatud kohustustest, 
sealhulgas teatavate põllumajanduslike 
tootmiste või põllumajandusettevõtte 
suuruse alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 1645
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid määravad kindlaks 
konkreetsed maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi tingimused ning 
kohustuslikud majandamisnõuded, mida 
peavad järgima artiklis 25 osutatud 
põllumajandustootjad (väikesed 
põllumajandusettevõtjad), nähes ette 
lihtsustatud erandid ja tavad võrreldes 
tavapäraste abisaajatega. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 
lõikes 1 sätestatud nõuetele seoses 
mahepõllumajandusega, tuleb lugeda ipso 
facto vastavaks käesolevas artiklis 
osutatud tingimuslikkuse süsteemile, välja 
arvatud karjamaade hooldamisega seotud 
meetmed.

Or. it
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Muudatusettepanek 1646
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid määravad kindlaks 
konkreetsed maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi tingimused ning 
kohustuslikud majandamisnõuded, mida 
peavad järgima artiklis 25 osutatud 
põllumajandustootjad võimalusega näha 
ette lihtsustatud erandid ja tavad võrreldes 
tavapäraste abisaajatega.

Or. it

Muudatusettepanek 1647
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid ei või määrata 
kindlaks miinimumnõudeid muude 
peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse saavutada liikmesriikide vahel ühine tingimuslikkus, 
mis tugineks üksnes III lisas nimetatud standarditele.

Muudatusettepanek 1648
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid ette 
näha täiendavad standardid lisaks neile, 
mis on kõnealuste peamiste eesmärkide 
puhul kehtestatud, ning erandid, mida 
kohaldatakse nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel kindlate alade või 
tootmissüsteemide puhul. Liikmesriigid ei 
või siiski määrata kindlaks 
miinimumnõudeid muude peamiste 
eesmärkide kohta kui need, mis on esitatud 
III lisas.

Or. es

Selgitus

Erinevuste vältimiseks tuleks tagada tingimuslikkuse võimalikult ühetaoline kohaldamine.
Samas tuleb siiski arvesse võtta teatud tootmissüsteemide ja põllukultuuride eripärasid ja 
nendega seotud kasu.

Muudatusettepanek 1649
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul ei või liikmesriigid ette 
näha täiendavaid standardeid lisaks neile, 
mis on kõnealuste peamiste eesmärkide 
puhul kehtestatud. Samuti ei või
liikmesriigid määrata kindlaks 
miinimumnõudeid muude peamiste 
eesmärkide kohta kui need, mis on esitatud 
III lisas, eesmärgiga säilitada järjepidevus 
ÜPP rakendamisel.
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Or. nl

Muudatusettepanek 1650
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul ei või liikmesriigid 
määrata kindlaks miinimumnõudeid muude 
peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas.

Or. it

Selgitus

Ühiste eeskirjade järgimine III lisas osutatud kohustuslike majandamisnõuete puhul on 
piisav, et anda ÜPP toetust õigustatud abisaajatele; liikmesriikidele antud volitused seaduste 
edasiseks muutmiseks ohustavad abi tõhusat andmist ja suurendavad bürokraatlikku 
koormust, mis tegelikult on vastuolus reformi ideega.

Muudatusettepanek 1651
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Selleks et kaitsta ÜPP ühtsust ja 
tagada kõigile võrdsed tingimused ei või 
liikmesriigid III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul ette näha täiendavaid
standardeid lisaks neile, mis on kõnealuste 
peamiste eesmärkide puhul kehtestatud. 
Lisaks ei tohi liikmesriigid määrata 
kindlaks miinimumnõudeid muude 
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peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas.

Or. en

Selgitus

On oluline kaitsta ÜPP ühtsust.

Muudatusettepanek 1652
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid ette 
näha täiendavad standardid ning ka 
riskijuhtimisvahendid lisaks neile, mis on 
kõnealuste peamiste eesmärkide puhul 
kehtestatud. Liikmesriigid ei või siiski 
määrata kindlaks miinimumnõudeid muude 
peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas ja riskijuhtimise kohta 
kooskõlas artikliga 70.

Or. en

Muudatusettepanek 1653
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid 
toetusesaajatele valikulise alternatiivina 
lubada tegevusi, mis on kõnealuste 
peamiste eesmärkide puhul kehtestatud 
standarditega võrdväärsed. Liikmesriigid 
ei või siiski määrata kindlaks 
miinimumnõudeid muude peamiste 
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muude peamiste eesmärkide kohta kui 
need, mis on esitatud III lisas.

eesmärkide kohta kui need, mis on esitatud 
III lisas.

Or. en

Selgitus

Kuna poliitika eesmärgiks on olla pigem tulemuspõhine kui meetmepõhine, peaksid 
toetusesaajatele olema lubatud võrdväärsed tegevused.

Muudatusettepanek 1654
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon hindab maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
standardite tulemuslikkust III lisas 
sätestatud eesmärkide täitmisel. Komisjon 
viib hindamise läbi lähtudes ÜPP 
strateegiakava iga standardi kirjeldusest 
nagu on sätestatud käesoleva määruse 
artikli 98 punktis b. Hindamisel võetakse 
arvesse standardi tõhusust (kulude-tulude 
analüüs) ja alternatiivide olemasolu. 
Hindamine võib sisaldada terviklikke 
lähenemisviise, kus üks või enam 
standardeid panustab mitme eesmärgi 
samaaegsesse saavutamisse.

Kui komisjonil on kahtlusi maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
standardi tulemuslikkuse osas selle 
eesmärkide täitmisel, edastab komisjon 
artikli 106 lõike 3 alusel vaatlused 
asjaomasele liikmesriigile ja võtab arvesse 
seirekomisjoni arvamust. Komisjon 
lükkab tagasi maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi standardid, mis ei ole 
III lisas sätestatud eesmärkide täitmisel 
tulemuslikud.

Or. en
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Selgitus

Selleks et ÜPP töötaks kõigile põllumajandusettevõtjatele kohalduvate võrreldavate 
standarditega ühise poliitikana, on oluline eraldi välja tuua, et komisjon hindab ja vajadusel 
lükkab tagasi liikmesriikide poolt III lisas loetletud eesmärkide täitmiseks välja pakutud maa 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standardid. See on olulise tähtsusega, et vältida 
liikmesriikide vahelistes standardites „võidujooksu põhja”, mis on uue rakendamismudeli üks 
suuremaid potentsiaalseid ohte.

Muudatusettepanek 1655
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
püsirohumaa pindala suhtarv kogu 
põllumajandusmaa pindalasse või sobilik 
allpiirkondlik tase ei vähene rohkem kui 5 
% võrreldes liikmesriikide poolt 
2018. aastal kindlaks määratud 
suhtarvuga, mis määratakse kindlaks, 
jagades artikli 4 esimese lõike teise lõigu 
punktis b osutatud püsirohumaa pindala 
kõnealuse lõigu punktis b osutatud kogu 
põllumajandusmaa pindalaga III lisas 
osutatud maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõude 1 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1656
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad 
süsteemi, et näha ette 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 

välja jäetud
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millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks.

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

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tühistada säästlikku toitainekasutust soodustav 
abivahend. See vahend näib liiga koormav, et seda tingimuslikkusesse kaasata, ning see 
sobiks paremini põllumajandustootjate nõustamisse või põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmesse.

Muudatusettepanek 1657
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. it

Muudatusettepanek 1658
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtte säästlikku toitainekasutust soodustava abivahendi rakendamine 
tekitaks tõsise haldus- ja finantskoormuse nii liikmesriikidele kui ka 
põllumajandusettevõtjatele. Vajaliku tarkvara arendamine ja tehniliste tingimuste tagamine 
on aeganõudvad ja kulukad protsessid. Süsteemi toimimine, haldamine ja tõrgeteta 
kasutamine looks vajaduse lisarahastuse ja ka inimressursside järele. Käesolev artikkel tuleb 
välja jätta.

Muudatusettepanek 1659
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1660
Clara Eugenia Aguilera García



AM\1171740ET.docx 121/171 PE631.979v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Säästlikku toitainekasutust puudutav nõustamine tuleb lisada artiklis 13 käsitletavate 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste alla.

Muudatusettepanek 1661
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle vahendi kasutuselevõtmise tingimuslikkuse nõuete kehtestamine on liiga ennatlik. Hulk 
tootjaid ei suuda seda vahendit hõlpsalt kasutada, eriti lairibaühenduseta piirkondades. 
Praegu on soovitatav lisada toiduainete majandamine üheks meetmeks, mis võiks hõlmata 
nõustamisteenuseid.

Muudatusettepanek 1662
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1663
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1664
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et 
näha ette põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks. Selle 
vahendi tõhusaks kasutamiseks ja 
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rakendamiseks peab komisjon tagama 
asjakohase üleminekuperioodi.

Or. it

Selgitus

Oluline on suurendada uuenduslike vahendite kasutamist ettevõtte juhtimise lihtsustamiseks ja 
sektori uute vajaduste rahuldamiseks. Komisjoni ettepanek ei ole siiski kergesti kohaldatav 
lühikese aja jooksul kõigi abisaajate poolt. Sel põhjusel on ÜPP rakendamise eesmärgil 
vajalik üleminekuperiood enne selle vahendi kohustuslikuks muutmist.

Muudatusettepanek 1665
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et 
näha ette põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks. Selle 
vahendi tõhusaks kasutamiseks ja 
rakendamiseks peab komisjon tagama 
asjakohase üleminekuperioodi.

Or. it

Muudatusettepanek 1666
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et 
näha ette põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitainekasutust soodustav 
abivahend, millele on osutatud III lisas, 

Liikmesriigid näevad ette 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustava abivahendi, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid toetusesaajate jaoks, kes 
hakkavad esitatud vahendit kasutama



PE631.979v01-00 124/171 AM\1171740ET.docx

ET

selle sisu ja funktsioonid esitatud vahendit 
kasutama hakkavate toetusesaajate jaoks.

põllumajandusettevõtte tasandil toitainete 
kao vähendamiseks eesmärgiga see 
peatada.

Or. en

Muudatusettepanek 1667
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtte säästlikku toitainekasutust soodustaval abivahendil on mitmeid 
hüvesid: pakkuda põllumajandusettevõtjatele otsuste toetamise vahend, panustada paremale 
saagikusele ja kokkuhoiule väetiste rakendamisel, toetada tasakaalustatud taimede 
toitumistingimusi ja kõrgemat põllukultuuride kvaliteeti. Kõigile põllumajandusettevõtjatele 
üle kogu ELi on siiski vaja rohkem aega, et saavutada võimekus sellise Euroopa Komisjoni 
poolt pakutud vahendi kasutamiseks. Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek 
rakendada 3 aasta pikkust üleminekuperioodi.

Muudatusettepanek 1668
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et 
näha ette põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 

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

abivahend, millele on osutatud III lisas, 
selle sisu ja funktsioonid esitatud vahendit 
kasutada võivate toetusesaajate jaoks kui 
olemasolevaid struktuure pole veel 
paigas;

Or. en

Selgitus

Olemasolevaid struktuure ei ole vaja korrata.

Muudatusettepanek 1669
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1670
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad kehtestada süsteemi, 
et näha vajadusel ette 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks.
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Or. en

Selgitus

Implementing the Farm Sustainability Tool for Nutrients would constitute a serious 
administrative and financial burden both for the Member States and the farmers. 
Development of the software needed and ensuring technical conditions are time-consuming 
and costly processes. Operation, maintenance and seamless use of the system would create 
additional financing needs and human resources as well. A Member State should have the 
option of applying the nutrient management plan to a pre-selected layer of farmers. It should 
be applicable only to farmers where the technical conditions are available. Double 
administration should be avoided; so if a Member State has an equivalent system or systems, 
it should be appropriate to continue that or those.

Muudatusettepanek 1671
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et paigas oleks
süsteem, et näha ette 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1672
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et 
näha ette põllumajandusettevõtte säästlikku
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 

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

funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1673
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu teksti suhtes.)

Selgitus

Põllumajandusettevõtte säästlikkuse vahend peaks hõlmama kõiki põllumajanduslikke 
sisendeid, sealhulgas pestitsiide, biotsiide või veterinaartooteid, mitte ainult toitaineid. 
Ühesugune lahendus ei sobi kõigile.

Muudatusettepanek 1674
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada toitainete haldamiseks erinevaid meetodeid ja 
neid ei peaks siduma kohustusliku Euroopa süsteemiga, kui need tagavad võrdsed tulemused.

Muudatusettepanek 1675
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt esitatud artikli 12 lõige 3 viitab põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustavale abivahendile. See vahend võib tekitada suuri halduskulusid ja 
olla koormaks põllumajandusettevõtjatele. Näiteks pinnase viljakuse analüüside läbiviimine 
võib põllumajandusettevõtjatele, kes selle eest mingit kompensatsiooni ei saa, väga kulukaks 
osutuda. Tingimuslikkuse asemel peaks neid eesmärke täitma II samba kaudu või 
liikmesriikide jaoks valikuliselt läbi põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste;

Muudatusettepanek 1676
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Säästlikku toitainekasutust puudutav nõustamine tuleb lisada artiklis 13 käsitletavate 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste alla.

Muudatusettepanek 1677
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1678
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel ning 
andmete talletamise ja töötlemisteenuste 
nõuete osas. Komisjon peab võimaldama 
kohaldada sobivat üleminekuperioodi, 
selleks et tagada kõnealuse vahendi tõhus 
rakendamine ja kasutamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 1679
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel ning 
andmete talletamise ja töötlemisteenuste 
nõuete osas. Komisjon tagab piisava 
üleminekuperioodi, et võimaldada 
vahendi tõhusat kasutamist ja 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1680
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel.
Talletamis-, töötlemis- ja 
andmekaitseteenuste nõuded peavad 
tagama, et põllumajandustootja omaks 
toitainete haldamise üle kontrolli.

Or. es

Muudatusettepanek 1681
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusesaajad ei või olla vastavuses III 
lisas viidatud maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuetega nr
5, 8, 9, kui nad võtavad kasutusele 
võrdväärseid liikmesriikide poolt artikli 28 
alusel vabatahtlike kliima- ja 
keskkonnakavade jaoks või artikli 65 
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alusel põllumajandus-, keskkonna- ja 
kliimakohustuste jaoks sätestatud 
põllumajanduslikke tavasid, tingimusel, et 
need tegevused on rangemad kui 
asjaomased maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded nr 
5, 8, 9.

Or. en

Muudatusettepanek 1682
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjad, kes vastavad 
mahepõllumajanduse määruses (EL) 
2018/848 sätestatud nõuetele, peavad ipso 
facto järgima käesoleva määruse III lisas 
sätestatud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste nõudeid 1, 8 ja 9.

Or. en

Muudatusettepanek 1683
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) nr 229/2013 IV 
peatükiga on Egeuse mere väikesaared 
vabastatud käesoleva määruse III lisas 
sätestatud hea põllumajanduse nõuetest 1, 
2, 8 ja 9.

Or. en
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Muudatusettepanek 1684
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad tunnistada 
võrdväärseid tavasid või 
sertifitseerimissüsteeme, millel on 
kliimale ja keskkonnale kasulik mõju, mis 
on sarnane või suurem ühe või mitme III 
lisas sätestatud heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõude 
mõjust, käesolevas artiklis sätestatud 
tingimuste kohaselt ja kooskõlas oma 
ÜPP strateegiakavadega.

Neid tavasid loetakse samaväärseteks, kui 
need vastavad järgnevale:

(a) määruse (EÜ) nr 1305/2013 artikli 28 
lõike 2 kohaselt võetud kohustused;

(b) käesoleva määruse artikli 28 ja artikli 
65 lõike 5 punkti a kohaselt võetud 
kohustused;

(c) riiklikud või piirkondlikud 
keskkonnaalased 
sertifitseerimissüsteemid, mis lähevad 
kaugemale käesoleva jaotise kohaselt 
kehtestatud kohustuslikest standarditest.

Toetusesaaja saab kasutada üht või mitut 
neist tavadest üksnes siis, kui need 
asendavad täielikult esimeses lõigus 
sätestatud vastavat tava või vastavaid 
tavasid ning kui seda tava on tunnustatud 
liikmesriigi ÜPP strateegiakava raames.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse pakkuda liikmesriikidele võimalust kehtestada 
võrdväärsed tavad, et muuta paindlikumaks tingimuslikkuse nõudeid, mis põhinevad üksnes 
III lisas loetletud standarditel. Korratakse määruses (EL) nr 1307/2013 kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade kasutamise raames olemasolevaid võrdväärseid meetmeid.
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Muudatusettepanek 1685
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
püsirohumaa pindala suhtarv, nagu on 
viidatud artiklis 4, kogu 
põllumajandusmaa pindalasse 
piirkondlikul või sobilikul allpiirkondlikul 
tasemel ei vähene rohkem kui 5 % 
võrreldes liikmesriikide poolt 2014. aastal 
kindlaks määratud suhtarvuga, mis 
määratakse, jagades artikli 4 lõike 1 teise 
lõigu punktis b osutatud püsirohumaa 
pindala kõnealuse lõigu punktis b 
osutatud kogu põllumajandusmaa 
pindalaga III lisas viidatud maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõude nr 1 alusel.

Or. en

Selgitus

Püsirohumaa suhtarv riiklikul tasandil on mõnedes piirkondades programmitöö ajavahemikul 
2014-2020 viinud püsirohumaa netokaotuseni läbi selle põllumaaks muutmise. Seega tagab 
ainult piirkondlikul või allpiirkondlikul tasandil rakendatud suhtarv, et avalike hüvesid 
pakutakse võrdselt.

Muudatusettepanek 1686
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toetusesaajad ei pruugi vastata III 
lisa sätestatud GAECi standarditele nr 5, 
8 ja 9, kui nad rakendavad samaväärseid 
põllumajandustavasid, mille liikmesriigid 
on kehtestanud artiklis 28 osutatud 
vabatahtlikes kliima- ja 
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keskkonnasüsteemides või artiklis 65 
osutatud põllumajanduse 
keskkonnakaitsega seotud kohustustes, 
tingimusel, et need tavad ulatuvad 
asjakohastest GAECi standarditest nr 5, 8, 
9 kaugemale.

Or. it

Selgitus

Si propone di dare la possibilità agli Stati Membri di prevedere che le pratiche colturali 
ecosostenibili, previste dai regimi volontari di pagamento per il clima e l’ambiente di cui 
all’Art. 28, o dagli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’Art.65 (Sviluppo Rurale) 
siano considerate equivalenti - e quindi possano sostituirsi - a determinati impegni di 
condizionalità. Tali impegni riguardano le BCAA (buone condizioni agronomiche e 
ambientali) n. 5 (gestione sostenibile dei nutrienti) n. 8 (rotazione delle colture) e n. 9 
(mantenimento elementi del paesaggio e superfici non produttive per migliorare la 
biodiversità) che, appunto, potrebbero essere sostituite da altrettante pratiche equivalenti, 
remunerate con i regimi di sostegno di cui all’Art. 28.

Muudatusettepanek 1687
Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toetusesaajad ei või olla 
vastavuses III lisas viidatud maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuetega nr 5, 8, 9, kui nad 
võtavad kasutusele võrdväärseid 
liikmesriikide poolt artikli 28 alusel 
vabatahtlike kliima- ja keskkonnakavade 
jaoks või artikli 65 alusel põllumajandus-, 
keskkonna- ja kliimakohustuste jaoks 
sätestatud põllumajanduslikke tavasid, 
tingimusel, et need tegevused on 
rangemad kui asjaomased maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuded nr 5, 8, 9.

Or. en
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Muudatusettepanek 1688
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1689
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
kohta, sealhulgas püsirohumaa suhtarvu 
süsteemi üksikasjade, võrdlusaasta ja maa 
heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 1. standardi 
(GAEC 1) alla kuuluva 
ümberarvestuskursi kehtestamine, nagu 

välja jäetud
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on osutatud III lisas, ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
selle vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

Or. es

Muudatusettepanek 1690
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik vajalikud eeskirjad peaksid olema sätestatud alusmääruses. See oleks oluline, kuna 
otsused nendel teemadel tuleks vastu võtta parlamendi ja nõukogu tasandil. Lisaks tuleks 
ÜPP kavade ettevalmistamisel teada kõiki ELi asjaomaseid eeskirju. Kui delegeeritud 
õigusaktide vastu võtmise õigust ei jäeta välja, peaks seda piirama, et see puudutaks ainult 
püsirohumaa suhtarvu.
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Muudatusettepanek 1691
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lasta komisjonil luua delegeeritud õigusaktide abil täiendavaid kohustuste ja keerukuse 
keerdkäike ei ole hea suund, kuhu liikuda.

Muudatusettepanek 1692
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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süsteemi üksikasjade, võrdlusaasta ja maa 
heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 1. standardi 
(GAEC 1) alla kuuluva 
ümberarvestuskursi kehtestamine, nagu 
on osutatud III lisas, ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
selle vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

Or. en

Muudatusettepanek 1693
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
üksikasjade, võrdlusaasta ja maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi kehtestamine, 
nagu on osutatud III lisas, ja samuti õigus 
kinnitada erandeid tingimuslikkusega 
ühtimise kohta, eeskirjad kehtestatakse 
erandlike olude korral, mille üle 
toetusesaajad kontrolli ei oma, samuti 
vääramatu jõu korral ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, selle 
vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused liikmesriikides, kus seda 
vahendit hakatakse kasutama;
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Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtjaid ei saa karistada asjaolude eest, mida nad kontrollida ei saa.

Muudatusettepanek 1694
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust seoses püsirohumaa suhtarvu 
süsteemi üksikasjade, võrdlusaasta ja maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi 
kehtestamisega, nagu on osutatud III lisas.

Or. es

Selgitus

Komisjoni võimalus muuta GAEC standardeid võib tekitada probleeme, kuna neid muudatusi 
tuleb arvesse võtta ka strateegiakavades.

Muudatusettepanek 1695
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

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

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
üksikasjade, võrdlusaasta ja maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi kehtestamine, 
nagu on osutatud III lisas.

Or. it

Muudatusettepanek 1696
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardi 
tulemuslikkuse parandamine II lisas 
viidatud eesmärkide täitmiseks,
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
üksikasjade, võrdlusaasta ja maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi kehtestamine, 
nagu on osutatud III lisas, ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku sisendi 
vähendamist soodustav abivahend, selle 
vahendi vorm ja täiendavad 
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miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardi
tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid on üksikasjalikult selgitatud, mis on liikmesriikide 
jaoks oluline, on vajalik täiendada seda artiklit delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 1697
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1698
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

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

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust
(a) eeskirjadega püsirohumaa suhtarvu 
süsteemi teatavate üksikasjade ja
võrdlusaasta kohta maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) raames, 
nagu on osutatud III lisas;
(b) eeskirjadega, milles sätestatakse lõike 
3 a punktis c osutatud riiklike või 
piirkondlike sertifitseerimissüsteemide 
suhtes kohaldatavad asjakohased nõuded, 
sealhulgas kõnealuste süsteemidega 
antavad tagatised.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb selles artiklis tehtud muudatustest, millega kehtestatakse 
võrdväärsed meetmed, ning III lisas tehtud muudatustest, milles täpsustatakse GAEC 1 
ümberarvestuskurss.

Muudatusettepanek 1699
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ELi toimimise lepingu artikli 
349kohaselt määratletud liidu 
äärepoolseimad piirkonnad ja määruse 
(EL) nr 229/2013 artikli 1 lõikes 2 
määratletud Egeuse mere väikesaared on 
vabastatud käesoleva määruse III lisas 
sätestatud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste nõuetest 1, 2, 8 ja 9.

Or. en
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Selgitus

Alles jäetakse erandid, mis kehtivad äärepoolseimates piirkondades ja Egeuse mere 
väikesaartel seoses keskkonnasäästlikkust puudutavate heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustega, lisaks sellele maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 2. standardiga (GAEC 2), eesmärgiga võtta arvesse nende piirkondade konkreetseid 
raskusi.

Muudatusettepanek 1700
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Liikmesriikide kohustused seoses 
sotsiaalsete ja töötingimustega

1. Liikmesriigid tagavad, et ÜPP raames 
toetuste saajad täidavad sotsiaal- ja 
töönorme, seda nii omanike ja 
kaasomanike kui ka 
põllumajandusettevõtte haldamisega 
seotud tegevuste arendamiseks püsivalt 
või ajutiselt palgatud töötajate puhul.

2. Liikmesriigid määravad vastavalt 
rikkumise raskusastmele karistuste 
ranguse, mis võib tähendada ka 
toetusõiguse kaotamist.

3. Selleks loovad liikmesriigid töö- ja 
sotsiaalkindlustusametite ning 
põllumajandusasutuste vahel asjakohase 
koostöö, mis võimaldab töö ja 
põllumajandustegevusega seotud andmeid 
jälgida.

4. Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel. 

Or. es

Muudatusettepanek 1701
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Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Alternatiivne tingimuslikkuse süsteem

Erandina artiklitele 11 ja 12 võivad 
liikmesriigid lisada oma ÜPP 
strateegiakavasse alternatiivse 
tingimuslikkuse süsteemi, mille 
mittetäitmise korral rakendatakse 
halduskaristusi ning mille alusel 
kohustuslikud majandamisnõuded ja 
artikli 11 lõikes 1 viidatud maa heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid asendatakse täielikult või 
osaliselt põllumajandusettevõtjatele või 
põllumajandusettevõtjate rühmadele 
määratud kohustustega, mis on oma 
toimes ÜPP eesmärkide austamisel 
võrdväärsed.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud täita tingimuslikkuse eesmärke teiste võrdväärsete 
vahendite abil, näiteks põllumajandusettevõtjate või nende rühmade kohustuste abil, mis 
mõjutavad tingimuslikkust samaväärselt. Täiendab raportööri muudatusettepanekut 78.

Muudatusettepanek 1702
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 

1. Liikmesriigid saavad olemasolevat, 
või loovad vastavalt oma asjaomastele 
eritingimustele, nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 
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(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta. Asjaomase 
süsteemi lühikirjeldus tuleb lisada ÜPP 
strateegiakavasse.

Or. de

Muudatusettepanek 1703
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta. See süsteem 
peaks põhinema liikmesriikides juba 
olemasolevatel süsteemidel.

Or. ro

Muudatusettepanek 1704
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta. See uus süsteem 
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peaks põhinema liikmesriikide tasandil 
juba olemas olevatel süsteemidel.

Or. en

Muudatusettepanek 1705
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ja teistele ÜPP raames toetuse 
saajatele maa majandamise ja 
põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta, ning katta 
kõnealuse teenuse osutamisega seotud 
kulud.

Or. es

Muudatusettepanek 1706
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1707
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1708
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 1709
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on juba erasektori nõuandeteenused olemas. Need on sõltumatud (ei 
ole seotud toodete müümisega) ja toimivad hästi. Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada 
ja tagada, et olemasolevad erasektori põllumajandusettevõtjate nõuandjad oleks samuti 
lubatud põllumajandustootjatele nõuandeteenust pakkuvasse süsteemi.

Muudatusettepanek 1710
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1711
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Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1712
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1713
Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1 a. Liikmesriigid loovad 
põllumajandusmaa majandamist ja 
põllumajandusettevõtete juhtimist 
käsitleva toetusesaajate nõustamise 
süsteemi („põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem”). 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi juhitakse selleks määratud 
avalike asutuste ja/või valitud 
eraõiguslike asutuste poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 1714
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon määratleb 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
miinimumstandardid kvaliteedi, 
sõltumatuse ja pakutud nõuannete 
territoriaalse ulatuse kohta.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtjad peavad omandama uusi oskusi ja teadmisi, et rakendada 
säästlikumaid põllumajanduslikke tavasid. Kvaliteetsete põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenuste pakkumine on seega järjest tähtsam. Tundub, et ÜPP-l puudub hetkel siiski 
tegelik kvaliteedikontrollisüsteem põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste jaoks, mille 
võimekus aidata põllumajandusettevõtjaid varieerub erinevates liikmesriikides suuresti.

Muudatusettepanek 1715
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\1171740ET.docx 151/171 PE631.979v01-00

ET

1 a. Liikmesriigid tagavad 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
kõrge kvaliteedi kõigis nende 
piirkondades, sealhulgas kaugetes 
piirkondades ja avameresaartel.

Or. en

Muudatusettepanek 1716
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriik tagab, et kõik selle 
territooriumil tegutsevad 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenused 
on akrediteeritud enne liikmesriigi 
esimese ÜPP strateegiakava 
heakskiitmist.

Or. en

Selgitus

Vt Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Muudatusettepanek 1717
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
akrediteerimise kohta.



PE631.979v01-00 152/171 AM\1171740ET.docx

ET

Or. en

Selgitus

Vt Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Muudatusettepanek 1718
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
lihtsustavad säästlikuks ja madala sisendi 
ning kõrge autonoomiaga tootmiseks 
vajalike oskuste ja teadmiste omandamist, 
sealhulgas teadmiste 
põllumajandustootjate vahelist jagamist ja 
üksteiselt õppimist, teabe edastamist kõige 
asjakohasemate, kulutõhusamate ja 
sobilikemate tehnikate kohta vastavalt
ajakohasele tehnilisele, agronoomilisele 
ja teaduslikule teabele, kasutades 
vajadusel ja juhul kui see on tulemuslik, 
sidemeid teadusuuringute- ja 
innovatsioonikeskustega. Need teenused 
integreeritakse põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsiooni süsteemi 
(AKIS) kuuluvatesse 
põllumajandusnõustajate, teadlaste, 
põllumajandusorganisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade pakutavatesse 
omavahel seotud teenustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1719
Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet.

Or. de

Selgitus

See on uus nõue. Võrgustik tuleb üles ehitada. Ei piisa sellest, et asutused ja organisatsioonid 
on tõendatult olemas. Nende teenused peavad olema omavahel seotud. On selge, et seda ei ole 
seni olnud.

Muudatusettepanek 1720
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

põllumajandustootjate vaheliste teadmiste 
vahetamise programme, mis võivad 
hõlmata nii riigisiseseid kui ka Euroopa 
tasandi ja piiriüleseid kontaktide loomisi.

Or. es

Muudatusettepanek 1721
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse 
põllumajandusorganisatsioonide ja teiste 
asjaomaste sidusrühmade pakutavatesse 
omavahel seotud teenustesse. 
Liikmesriigid toetavad ka 
põllumajandustootjate vaheliste teadmiste 
vahetamise programme, mis võivad 
hõlmata nii riigisiseseid kui ka Euroopa 
tasandi ja piiriüleseid kontaktide loomisi.

Or. es

Muudatusettepanek 1722
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

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

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Lisaks on nad teadlikud 
traditsioonilise põllumajanduse tavadest 
ning edendavad ja kaasavad neid sobival 
võimalusel. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

Or. en

Selgitus

Traditsioonilisel taval võivad olla olulised majanduslikud ja keskkondlikud eelised.

Muudatusettepanek 1723
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse lisaks ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Nad on teadlikud traditsioonilise 
põllumajanduse tavadest ning edendavad 
ja kaasavad neid sobival võimalusel. Need 
teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
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pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1724
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 1725
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 

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

teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusalaste 
nõuandeorganite, teadlaste, 
põllumajandusorganisatsioonide ja -
ühistute ning teiste asjaomaste 
sidusrühmade pakutavatesse omavahel 
seotud teenustesse.

Or. it

Muudatusettepanek 1726
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1727
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1728
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1729
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Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nõustamisteenuste prioriteet peaks 
olema innovatsiooni lähemale toomine 
põllumajandustootjatele, et lahendada 
konkreetsed küsimused, millega nad ÜPP 
eeskirjade rakendamisel kokku puutuvad, 
ning need peaksid olema suunatud üksnes 
põllumajandustootjate abistamisele oma 
äritegevuses. Sel eesmärgil on kasulik 
tugevdada alt-üles lähenemisviisi, kus 
arengu- ja innovatsioonivajaduste 
määratlemine tuleb otse 
põllumajandustootjatelt ja ei ole seatud 
ülaltpoolt.

Or. it

Muudatusettepanek 1730
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti kooskõlas 
finantsmääruse (määrus nr 966/2012/EL) 
artiklis 57 sätestatud määratlusega.

Or. en

Selgitus

Mõistet „huvide konflikt“ peaks selgitama. Parim mõisteseletus selle kohta on sätestatud 
määruse nr 966/2012/EL artiklis 57 liidu üldisele eelarvele kohaldatavate finantseeskirjade 
kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
(finantsmäärus).
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Muudatusettepanek 1731
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et teenuseosutajate puhul ei 
esine mingisugust huvide konflikti. Seda 
lõiget ei kohaldata liikme ja ühistu 
vaheliste suhete puhul.

Or. it

Muudatusettepanek 1732
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1733
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 – lõige 3

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

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtjatel on ligipääs 
erapooletutele ja objektiivsetele 
põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenustele, mille nõustajate puhul 
ei esine mingisugust huvide konflikti.

Or. en

Muudatusettepanek 1734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 1735
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenused 
püüavad toetada sisendisõltuvuste 
vähendamist, tegeledes samal ajal 
finantssõltuvustest ja võlgadest lahti 
saamisega, ja soodustada 
põllumajandusettevõtjate seas suurt 
sõltumatust.

Or. en
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Muudatusettepanek 1736
Maria Gabriela Zoană

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid on võimelised 
töötama välja strateegiakavade 
allprogramme, et toetada noor- ja 
naispõllumajandusettevõtjate ligipääsu 
põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1737
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1738
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Martin Häusling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
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kohaldatud põllumajandusettevõtete ja 
tootmismudelite mitmekesisusele 
vastavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 1739
Ulrike Müller, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

välja jäetud

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

b) liikmesriikide poolt kindlaks määratud 
nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, määrust (EL) 
2016/429, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200930

artiklit 55 ning direktiivi 2009/128/EÜ;

c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks“31 ette nähtud 
põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks;

d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;
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e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

f) digitehnoloogia areng põllumajanduses 
ja maapiirkondades, nagu on osutatud 
artikli 102 punktis b.

_________________

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

31 „Euroopa terviseühtsuse tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks“ (COM(2017) 339 final).

Or. en

Muudatusettepanek 1740
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

4. Põllumajandusettevõtete 
liikmesriikide loodud nõuandeteenused 
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 1741
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt
järgmist:

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad muu hulgas
järgmist:

Or. nl

Muudatusettepanek 1742
Nikos Androulakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused võivad hõlmata vähemalt 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1743
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1744
Matt Carthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tulemuspõhise seirega seonduv 
teave, sealhulgas ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks võetud 
meetmete ja põllumajandusettevõtjatelt 
oodatavate haldusnõuete mõõtmise kohta, 
et tõendada kasutusele võetud meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1745
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, määrust (EL) 
2016/429, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1107/200930 artiklit 55 
ning direktiivi 2009/128/EÜ;

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, kohaldada 
määruseid (EL) 2013/485, 2018/783, 
2018/784 ja 2018/785, määrust (EL) 
2016/429, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1107/200930, direktiivi 
2009/128/EÜ, direktiivi 98/58/EÜ,
direktiivi 1999/74/EÜ, direktiivi 
2007/43/EÜ, direktiivi 2008/119/EÜ, 
direktiivi 2008/120/EÜ, määrust (EÜ) 
2008/543 ja määrust (EÜ) nr 1/2005 
samal ajal agroökoloogilistele tavadele 
üleminekut julgustades;

_________________ _________________
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30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

Or. en

Selgitus

Hõlmatud peaks olema vastavusnõue loomade heaoluga seonduvate määruste ja 
direktiividega.

Muudatusettepanek 1746
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) agroökoloogilised tavad, mis 
pakuvad kõige kõrgetasemelisemaid 
keskkonnateenuseid, panustavad 
kliimamuutuste leevendamisse, elurikkuse 
tõstmisse, samal ajal 
põllumajandusettevõtjate sõltumatust 
tõstes;

Or. en

Muudatusettepanek 1747
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“31 ette nähtud 

c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“31 ette nähtud 
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põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks;

põllumajandustavad antibiootikumide 
kasutamise vähendamiseks ja
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks, määrus (EL) nr [2018/XXX] 
veterinaarravimite kohta ja määrus (EL) 
nr [2018/XXX] ravimsööda tootmise, 
turule toomise ja kasutamise kohta;

_________________ _________________

31 „Euroopa terviseühtsuse tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks“ (COM(2017) 339 final).

31 „Euroopa terviseühtsuse tegevuskava 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks“ (COM(2017) 339 final).

Or. en

Muudatusettepanek 1748
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1749
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(d) riskiennetus, vähendamine ja 
minimeerimine, samuti ka riskijuhtimine, 
nagu on osutatud artiklis 70;

Or. en
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Muudatusettepanek 1750
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(d) riskijuhtimine ja -ennetamine,
nagu on osutatud artiklis 70;

Or. fr

Muudatusettepanek 1751
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) potentsiaalselt 
põllumajandusettevõtteid luua võivatele 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
turuletulijatele ilmneda võivate 
ettevõtlusriskide analüüs;

Or. nl

Muudatusettepanek 1752
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Mitte iga tegevusrühm ei vaja täiendavaid nõustajaid, eriti kui olemas on Euroopa 
innovatsioonipartnerluse koordinaator. See kujutab endast täiendavat kulukäiturit Euroopa 
innovatsioonipartnerluse projektide jaoks.

Muudatusettepanek 1753
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114, sellist toetust määratakse 
suhtega 80% 
põllumajandusettevõtjatele/toetusesaajatel
e, 20% teenusepakkujatele;

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et piisav osa fondist jõuab lõplike toetusesaajateni.

Muudatusettepanek 1754
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) digitehnoloogia areng 
põllumajanduses ja maapiirkondades, nagu 
on osutatud artikli 102 punktis b.

f) digitehnoloogia areng 
põllumajanduses ja maapiirkondades, nagu 
on osutatud artikli 102 punktis b nii, et see 
oleks sidus kõigi artikli 6 lõikes 1 osutatud 
eesmärkidega ning toetaks kestliku 
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arengu eesmärkide ja Pariisi 
kliimakohustuste saavutamist

Or. en
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