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Muudatusettepanek 2135
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2136
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2137
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad kasutada oma 
riiklikku või piirkondlikku reservi kõigi 
toetusõiguste väärtuse püsivaks 
lineaarseks suurendamiseks kas riiklikul 
või piirkondlikul tasandil, tingimusel et 
lõigete 4 ja 5 kohaste eraldiste jaoks on 
piisavalt vahendeid.

Or. es

Selgitus

See võimalus on olemas ka praegu ning see tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 2138
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad kehtestada 
täiendavad eeskirjad reservi kasutamiseks 
ja juhtudeks, millega kaasneb reservi 
täiendamine toetusõiguste väärtuse 
lineaarse vähendamise puhul.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2139
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Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad kehtestada 
täiendavad eeskirjad reservi kasutamiseks 
ja juhtudeks, millega kaasneb reservi 
täiendamine toetusõiguste väärtuse 
lineaarse vähendamise puhul.

7. Liikmesriigid võivad kehtestada 
täiendavad eeskirjad reservi kasutamiseks 
lisaks lõigetes 4 ja 5 kirjeldatud 
kasutusviisidele ja juhtudeks, millega 
kaasneb reservi täiendamine toetusõiguste 
väärtuse lineaarse vähendamise puhul.

Or. en

Selgitus

Eriolukordades võib olla vaja kõiki toetusõigusi täiendavalt lineaarselt vähendada.

Muudatusettepanek 2140
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid määravad reservist 
eraldatavate uute toetusõiguste väärtuse 
väljendatuna toetusõiguste riikliku 
keskmise väärtusena õiguste jaotamise 
aastal või toetusõiguste keskmise 
väärtusena õiguste jaotamise aastal iga 
territooriumide rühma puhul, mis on 
kindlaks määratud vastavalt artikli 18 
lõikele 2.

8. Liikmesriigid määravad reservist 
eraldatavate uute toetusõiguste väärtuse 
väljendatuna toetusõiguste riikliku 
väärtusena õiguste jaotamise aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 2141
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 22 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid võivad otsustada 
suurendada olemasolevate toetusõiguste 
väärtust kuni riikliku keskmise väärtuseni 
toetusõiguste jaotamise aastal või kuni 
keskmise väärtuseni iga territooriumide 
rühma puhul vastavalt artikli 18 lõikele 2.

9. Liikmesriigid võivad otsustada 
suurendada olemasolevate toetusõiguste 
väärtust kuni riikliku väärtuseni 
toetusõiguste jaotamise aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 2142
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis täiendavad käesolevat määrust 
eeskirjadega, mis hõlmavad järgmist:

(a) reservi loomine;

(b) juurdepääs reservile;

(c) toetusõiguste deklaratsiooni sisu ja 
aktiveerimise nõuded.

Or. it

Muudatusettepanek 2143
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
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Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis täiendavad käesolevat määrust 
eeskirjadega, mis hõlmavad järgmist:

(a) reservi loomine;

(b) juurdepääs reservile;

(c) toetusõiguste deklaratsiooni sisu ja 
aktiveerimise nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 2144
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud

Toetusõiguste üleandmine

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

2. Kui liikmesriigid otsustavad 
diferentseerida põhilist sissetulekutoetust 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2, antakse 
toetusõigused üle üksnes selle 
territooriumide rühma siseselt, kus need 
toetusõigused on antud.

Or. it

Muudatusettepanek 2145
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud

Toetusõiguste üleandmine

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

2. Kui liikmesriigid otsustavad 
diferentseerida põhilist sissetulekutoetust 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2, antakse 
toetusõigused üle üksnes selle 
territooriumide rühma siseselt, kus need 
toetusõigused on antud.

Or. en

Muudatusettepanek 2146
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 2147
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Välja arvatud tegeliku või eeldatava 
pärandi teel üleandmine, antakse 
toetusõigused üle üksnes tegelikule 
põllumajandustootjale ning need peavad 
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jätkuvalt olema seotud maaga.

Or. es

Muudatusettepanek 2148
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Välja arvatud tegeliku või eeldatava 
pärandi teel üleandmine, antakse 
toetusõigused üle üksnes tegelikule 
põllumajandustootjale ja need jäävad 
maaga seotuks.

Or. de

Muudatusettepanek 2149
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Toetusõigused antakse üle üksnes 
tegelikule põllumajandustootjale, 
sealhulgas tegeliku või eeldatava pärandi 
teel üleandmise puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 2150
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2151
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetusõigustele ei saa anda 
turuväärtust.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse kehtestada oluline aluspõhimõte, mille kohaselt ei saa 
toetusõigustele anda turuväärtust.

Muudatusettepanek 2152
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rentimise korral kantakse 
toetusõigus üle rahastamikõlblikele 
hektaritele.

Or. it

Muudatusettepanek 2153
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

Kindlasummaline toetus või toetus hektari 
kohta väikestele põllumajandustootjatele

Or. es

Muudatusettepanek 2154
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

Lihtsustatud kava kohane toetus 
väikestele põllumajandustootjatele

Or. en

Muudatusettepanek 2155
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

2014.–2020. aasta rohestamiskava raames loodud erandkategooriad tuleb kajastada pärast 
2020. aastat kehtivates tingimuslikkuse eeskirjades. Inglisekeelne termin „lump sums“ vastab 
paremini kava eesmärgile ja võimaldab suuremat tegutsemisruumi kui „round sums“. Eesti 
keeles on mõlemad tõlgitud „kindlasummaline“.

Muudatusettepanek 2156
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2157
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

Väikepõllumajandustootjate toetus

Or. en

Muudatusettepanek 2158
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
toetust, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Kindlasummalise toetuse suurus 
ei tohi ületada riiklikku aastase keskmise 
ja kasutatavate hektarite korrutist. 
Liikmesriigid sätestavad kriteeriumid, 
millega määratakse kindlaks turu jaoks 
kaupa tootvad väikesed 
põllumajandustootjad, et tagada neile 
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piisav tase, mis kindlustaks nende 
ettevõtete pikaajalise jätkusuutlikkuse. 
Liikmesriigid sätestavad kriteeriumid, 
millega määratakse kindlaks väikesed 
põllumajandustootjad ebasoodsates 
piirkondades, et tagada neile piisav tase, 
mis kindlustaks nende ettevõtete 
pikaajalise jätkusuutlikkuse. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena.

Or. it

Selgitus

Kindla maksumääraga kord ei saa üle kompenseerida väikeseid ettevõtteid ning on suunatud 
nendele, kes mängivad olulist rolli arengu säilitamises ja territooriumi hooldamises. Esmalt 
tuleb toetada neid, kes toodavad kaupa turu jaoks, välja arvatud ebasoodsates piirkondades, 
kus territooriumi hooldamise funktsioonil on samasugune väärtus nagu tegelikul 
põllumajanduslikul tootmisel.

Muudatusettepanek 2159
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad kehtestada 
lihtsustatud kava väikeste 
põllumajandustootjate jaoks, kes taotlevad 
kuni 1 250 euro suurust toetust 
maksimaalselt 10 hektari jaoks. 
Nimetatud kava võib koosneda käesolevas 
jaos ja käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
otsetoetuste asemel kindlasummalisest 
toetusest või hektaritoetusest, mida võib 
diferentseerida artikli 18 lõike 2 kohaselt 
määratletud territooriumide kaupa;
liikmesriigid märgivad ÜPP 
strateegiakavas, et vastavad sekkumised on
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlikud. 
Väikestele põllumajandustootjatele antava 
kindlasummalise toetusega seotud 
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kogupindala ei tohi ületada 15% 
liikmesriigi kogupindalast.

Or. de

Selgitus

Väikeste põllumajandustootjate kava ei peaks kehtima 100% liikmesriigi rahastamiskõlblike 
hektarite kohta.

Muudatusettepanek 2160
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad luua liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikeste 
põllumajandustootjate kindlasummaliste 
toetuste kava, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Nimetatud kava võib koosneda 
käesolevas jaos ja käesoleva peatüki 3. 
jaos osutatud otsetoetuste asemel 
kindlasummalisest toetusest või toetusest 
hektari kohta, mida võib diferentseerida 
artikli 18 lõike 2 kohaselt määratletud 
territooriumide kaupa. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena.

Or. hr

Muudatusettepanek 2161
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele käesolevas jaos ja 
käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
otsetoetuste asemel piisaval tasemel ja 
sellises ulatuses kindlasummalist toetust, 
et tagada nende tootjate pikaajaline 
elujõulisus. Toetussumma ei tohi olla alla 
liikmesriigi vaesuspiiri või universaalse 
baassissetuleku. Liikmesriigid kavandavad 
vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

Or. es

Muudatusettepanek 2162
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad käesolevas jaos ja 
käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
otsetoetuste asemel kehtestada liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele lihtsustatud korra, 
mis seisneb kindlasummalises või hektari 
kohta antavas toetuses. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena. Kui 
liikmesriik nii otsustab, võib 
põllumajandusettevõtete suhtes, millest 
kõnealuse korraga hõlmatud 
põllumajandustootjad on deklareerinud, 
tingimuslikkuse kontrolle mitte 
kohaldada.

Or. es

Muudatusettepanek 2163
Estefanía Torres Martínez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
toetust, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Liikmesriigid kavandavad 
vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena. Väikestele 
põllumajandustootjatele ette nähtud 
toetus seotakse põllumajandusettevõtte 
territoriaalse lepinguga, milles 
sätestatakse toetusega seotud eesmärgid, 
näitajad ja meetmed.

Or. es

Muudatusettepanek 2164
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele (kes osalevad 
väikepõllumajandustootjate kavas)
kindlasummalist toetust, käesolevas jaos ja 
käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
otsetoetuste asemel. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena. 
Väikepõllumajandustootjate kava raames 
toetuse saajad on tingimuslikkuse 
nõuetest täielikult vabastatud.

Or. en



AM\1171742ET.docx 17/186 PE631.981v01-00

ET

Selgitus

2014.–2020. aasta rohestamiskava raames loodud erandkategooriad tuleb kajastada pärast 
2020. aastat kehtivates tingimuslikkuse eeskirjades. Inglisekeelne termin „lump sums“ vastab 
paremini kava eesmärgile ja võimaldab suuremat tegutsemisruumi kui „round sums“. Eesti 
keeles on mõlemad tõlgitud „kindlasummaline“. Väikepõllumajandustootjate kava raames 
toetuse saajad tuleb tingimuslikkuse nõuetest vabastada, kuna nad on nüüd tingimuslikkuse 
kontrollidest ja rohestamise eeskirjadest vabastatud.

Muudatusettepanek 2165
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad kehtestada 
lihtsustatud kava väikeste 
põllumajandustootjate jaoks, kes taotlevad 
kuni 1 250 euro suurust toetust 
maksimaalselt 10 hektari jaoks. See kava 
võib hõlmata kindlasummalise toetuse 
andmist, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Liikmesriigid kavandavad 
vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

Or. en

Muudatusettepanek 2166
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
toetust, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Liikmesriigid kavandavad 

Liikmesriigid võivad anda kuni 1 000 euro 
suurust toetust taotlevate väikeste 
põllumajandustootjate lihtsustatud kava 
raames väikestele põllumajandustootjatele 
kindlasummalist toetust, käesolevas jaos ja 
käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
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vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

otsetoetuste asemel. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena.

Or. en

Muudatusettepanek 2167
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2168
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid loovad väikeste 
põllumajandustootjate kindlasummaliste 
toetuste lihtsustatud korra, käesolevas jaos 
ja käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
otsetoetuste asemel. Vastavad summad ei 
tohi olla vähem kui 2500 eurot saaja 
kohta. Liikmesriigid kavandavad vastavad 
sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.
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Or. pt

Muudatusettepanek 2169
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2170
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2171
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Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taaskehtestada sätete järgimist kinnitav klausel, mis 
on vajalik selleks, et vältida õigusakti sätete mittejärgimisest tulenevaid kuritarvitusi alates 
sellest, kui komisjon on teinud uut ühist põllumajanduspoliitikat käsitleva ettepaneku.

Muudatusettepanek 2172
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 2173
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Liikmesriigid võivad jätta selles 
artiklis nimetatud osalevate 
põllumajandustootjate suhtes 
rakendamata tingimuslikkuse kontrollid, 
mis on nähtud ette Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 
ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 2174
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Artikli 69 lõike 2 punkti e alusel 
toetust saavad põllumajandustootjad 
kaotavad lihtsustatud kavas osalemise 
õiguse.

Or. pt

Muudatusettepanek 2175
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Esteban González Pons

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad rakendada kõnealuse 
korra alusel osalevate 
põllumajandustootjate suhtes 
tingimuslikkuse kontrolle (mis on nähtud 
ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
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määrus (EL) nr 1306/2013) lihtsustatud 
korras.

Or. es

Muudatusettepanek 2176
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta selles artiklis 
nimetatud osalevate 
põllumajandustootjate suhtes 
rakendamata tingimuslikkuse kontrollid, 
mis on nähtud ette Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 
ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 2177
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad iga-aastast 
sissetulekutoetust põllumajandusliku 
tööühiku kohta põllumajandustootjatele, 
kelle põhiline tegevus on 
põllumajanduslik tootmine.

Or. es

Selgitus

Se propone el establecimiento de otro tramo de ayudas asociadas a la producción, destinado 
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a garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores y agricultoras las rentas de los 
cuales procede principalmente de sus actividades agrarias. El importe de la ayuda a los 
agricultores a título principal se obtendría de otorgar una ayuda por persona física que 
cumpla los requisitos en un Estado miembro, a esta ayuda se destinaria el porcentaje del 
15% de la asignación anual establecida en el anexo VII de la propuesta de Reglamento, dicho 
porcentaje se obtendría del porcentaje para la UE-27 del valor disponible de las ayudas 
directas para este tipo de ayuda asociada, como saldo de Ayuda interna global (caja ámbar 
+ caja azul + mínimis) disponible para la UE-27 del compromiso de la Unión Europea en las 
modalidades de ayuda en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha 
de la OMC, una vez descontados los importes que se proponen disponer de dicha Ayuda 
interna global en las propuestas de reglamento de la PAC post 2020

Muudatusettepanek 2178
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises lõikes ette nähtud toetuse saajad 
on:

(a) täisealised füüsilised isikud, kes ei ole 
pensionärid ega saa töövõimetustoetust 
ulatuses, mis ületab 
põllumajandustootjana tegutsemisest 
saadava tulu või on sellega võrdne, ja kes 
saavad vähemalt pool oma kogutulust 
põllumajandusettevõttes toimuvast 
põllumajandustegevusest ning kelle 
põllumajandusettevõttega mitteseotud 
tegevustele kuluv tööaeg on vähem kui 
pool nende kogutööajast; ning

(b) juriidilised isikud, kelle puhul
vähemalt pooled osanikud on füüsilised 
isikud, kelle põhiline tegevus on 
põllumajanduslik tootmine, või kelle 
puhul vähemalt poolte aktsiate või 
vähemalt poole aktsiakapitali omanikud 
on sellised isikud. Nende juriidiliste 
isikute puhul, kes koosnevad eranditult 
või suures osas teistest juriidilistest 
isikutest, võetakse arvesse ühendusi või 
seoseid muude ettevõtetega, et teha 
kindlaks, kas need ühendused või seoses 
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tähendavad seda, et vähemalt poolte 
aktsiate või vähemalt poole aktsiakapitali 
omanikud on sellised isikud, kelle 
põhiline tegevus on põllumajanduslik 
tootmine.

Or. es

Selgitus

Se propone el establecimiento de otro tramo de ayudas asociadas a la producción, destinado 
a garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores y agricultoras las rentas de los 
cuales procede principalmente de sus actividades agrarias. El importe de la ayuda a los 
agricultores a título principal se obtendría de otorgar una ayuda por persona física que 
cumpla los requisitos en un Estado miembro, a esta ayuda se destinaria el porcentaje del 
15% de la asignación anual establecida en el anexo VII de la propuesta de Reglamento, dicho 
porcentaje se obtendría del porcentaje para la UE-27 del valor disponible de las ayudas 
directas para este tipo de ayuda asociada, como saldo de Ayuda interna global (caja ámbar 
+ caja azul + mínimis) disponible para la UE-27 del compromiso de la Unión Europea en las 
modalidades de ayuda en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha 
de la OMC, una vez descontados los importes que se proponen disponer de dicha Ayuda 
interna global en las propuestas de reglamento de la PAC post 2020

Muudatusettepanek 2179
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusliku tööühiku kohta igal 
asjaomasel aastal antava toetuse 
ühikväärtus arvutatakse välja, jagades 
rahalise eraldise, mis moodustab 15 % 
otsetoetusteks ette nähtud riiklikest 
eraldistest ning mis on heakskiidetud ÜPP 
strateegiakavasse lisatud kõnealuse 
sekkumise puhul määratletud artikli 86 
lõikes 5, toetusõiguse saanud aastase 
põllumajanduslike tööühikute arvuga. 

Or. es
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Muudatusettepanek 2180
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a

Sissetulekutoetus 
põllumajandustootjatele, kelle jaoks 
põllumajandus on põhitegevusala -

Üldeeskirjad

Liikmesriigid annavad iga-aastast 
sissetulekutoetust põllumajandusliku 
tööühiku kohta põllumajandustootjatele, 
kelle põhiline tegevus on 
põllumajanduslik tootmine.

Esimeses lõigus ette nähtud toetuse 
saajad:

(a) täisealised füüsilised isikud, kes ei ole 
pensionärid ega saa töövõimetustoetust 
ulatuses, mis ületab 
põllumajandustootjana tegutsemisest 
saadava tulu või on sellega võrdne, ja kes 
saavad vähemalt pool oma kogutulust 
põllumajandusettevõttes toimuvast 
põllumajandustegevusest ning kelle 
põllumajandusettevõttega mitteseotud 
tegevustele kuluv tööaeg on vähem kui 
pool nende kogutööajast; ning

(b) juriidilised isikud, kelle puhul 
vähemalt pooled osanikud on füüsilised 
isikud, kelle põhiline tegevus on 
põllumajanduslik tootmine, või kelle 
puhul vähemalt poolte aktsiate või 
vähemalt poole aktsiakapitali omanikud 
on sellised isikud. Nende juriidiliste 
isikute puhul, kes koosnevad eranditult 
või suures osas teistest juriidilistest 
isikutest, võetakse arvesse ühendusi või 
seoseid muude ettevõtetega, et teha 
kindlaks, kas need ühendused või seoses 
tähendavad seda, et vähemalt poolte 
aktsiate või vähemalt poole aktsiakapitali 
omanikud on sellised isikud, kelle 
põhiline tegevus on põllumajanduslik 
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tootmine.

Or. es

Muudatusettepanek 2181
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a

Liikmesriigid võivad 
lihtsustamiskaalutlustel vabastada 
kindlasummalise toetuse saajad artiklis 28 
sätestatud ökokavades osalemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 2182
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 b

Sissetulekutoetus 
põllumajandustootjatele, kelle jaoks 
põllumajandus on põhitegevusala -

Üldeeskirjad

Põllumajandusliku tööühiku kohta igal 
asjaomasel aastal antava toetuse 
ühikväärtus arvutatakse välja, jagades 
rahalise eraldise, mis moodustab 15 % 
otsetoetusteks ette nähtud riiklikest 
eraldistest ning mis on heakskiidetud ÜPP 
strateegiakavasse lisatud kõnealuse 
sekkumise puhul määratletud artikli 86 
lõikes 5, toetusõiguse saanud aastase 
põllumajanduslike tööühikute arvuga.
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Or. es

Muudatusettepanek 2183
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 Täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks

26 Täiendav ümberjaotatav toetus 
esimeste hektarite eest

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 2184
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 Täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks

26 Täiendav ümberjaotav
sissetulekutoetus

Or. en

Muudatusettepanek 2185
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
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ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, ning mille kohaldamiseks peavad 
liikmesriigid eraldama vähemalt 20 % 
esimese samba riiklikest eraldistest.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tagada piisav baasrahastamine, mis võimaldab tagada meetme tõhususe.

Muudatusettepanek 2186
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb. See toetus peab moodustama 
vähemalt 30 % esimese samba riiklikest 
eraldistest.

Or. es

Muudatusettepanek 2187
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 1. Liikmesriigid võivad, rakendades 
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jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

artikli 15 sätteid, näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 2188
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. nl

Selgitus

Kohustuslik ümberjaotav sissetulekutoetus võib põllumajandustootjad jagada väikesteks ja 
suurteks põllumajandustootjateks. Kui alates teatavast arvust hektaritest lõpetatakse 
täiendava toetuse andmine, loob see väiksemate põllumajandustootjate jaoks 
finantsinvesteeringute tõkke. Põllumajandustootjad hakkavad ümberjaotava 
sissetulekutoetuse hüvesid võrdlema ostetud lisahektaritest saadava saagi omadega.

Muudatusettepanek 2189
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. de

Muudatusettepanek 2190
Elsi Katainen, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Selgitus

Sissetulekutoetuse ümberjaotamise vabatahtlikkus vähendaks halduskoormust ning 
võimaldaks võtta arvesse liikmesriikide olulisi erinevusi, millest tulenevad ka olulised 
erinevused ümberjaotava sissetulekutoetusena kasutatavate otsetoetuste summades. Mõnes 
liikmesriigis oleks ümberjaotava sissetulekutoetusena kasutatav summa võrreldes süsteemi 
rakendamisega seotud halduskoormuse ja kuludega ebaproportsionaalselt väike.

Muudatusettepanek 2191
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 2192
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. it

Selgitus

Mõnedes piirkondades ei ole ümberjaotav mõju märkimisväärne, kuna see koondub väikestele 
ettevõtetele, mis toodavad enda tarbeks, mitte turu jaoks. Seetõttu peaks toetus jääma 
vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 2193
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama ise otsustada, kas rakendada täiendavat ümberjaotavat 
sissetulekutoetust.

Muudatusettepanek 2194
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida, kas rakendada ümberjaotavaid makseid või 
väikepõllumajandustootjate kava või mõlemat. Otsetoetuste struktuuri osas kaasneks 
liikmesriigis mõlema süsteemi kooskasutamisega ümberjaotavate maksete ja 
väikepõllumajandustootjate kava kooseksisteerimine, mida tuleks vältida.
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Muudatusettepanek 2195
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, 
Maria Gabriela Zoană, Vladimír Maňka, Martina Dlabajová, Laurenţiu Rebega, 
Jaromír Kohlíček, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid võivad näha ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 2196
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid näevad ette täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 2197
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad ette näha
toetuse ümberjaotamise suurematelt 
väiksematele ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17. Liikmesriigid, kes 
valivad selle vahendi, tagavad vastava 
liikmesriigi vähemalt 15% otsetoetuste 
ümberjaotamise, millele tal on artikli 14 
kohaselt õigus. Liikmesriigid kehtestavad 
nende toetusõiguste arvu või hektarite 
ülempiiri. See peab aga vastama vastava 
liikmesriigi vähemalt keskmisele 
põllumajandusettevõtte suurusele.

Or. de

Muudatusettepanek 2198
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise territoriaalselt mõõtmelt 
ja/või majanduslikult suurematelt 
väiksematele põllumajandusettevõtetele, 
nähes ümberjaotava sissetulekutoetuse ette 
iga-aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17. Liikmesriigid 
määravad oma strateegiakavades 
põllumajandusettevõtte suuruse kindlaks 
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vastavalt selle territoriaalsele mõõtmele 
ja/või majanduslikule suurusele ning 
võivad seejuures võtta arvesse 
põllumajandusettevõtte sissetulekute 
keskmist taset võrreldes riikliku või 
piirkondliku keskmisega.

Or. es

Selgitus

Ümberjaotatava sissetulekutoetuse maksmisel ei tule arvesse võtte mitte üksnes 
põllumajandusettevõtete suurust, vaid ka nende majanduslikku mõõdet.

Muudatusettepanek 2199
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 
ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17. Kui 
põllumajandustootja on juriidilise isiku 
osa või füüsiliste või juriidiliste isikute 
ühenduse osa, siis kohaldatakse 
ümberjaotavat sissetulekutoetust tegeliku 
kasusaaja tasemel, mitte 
põllumajandustootja enda tasemel.

Or. en

Selgitus

Maksete vähendamise („piiramise“) eesmärk on jaotada toetusi õiglasemalt, et neist saaksid 
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rohkem kasu väikesed ja keskmise suurusega põllumajandustootjad, kes tavaliselt panustavad 
võrreldes suurpõllumajandustootjatega maakogukondade elujõulisusse rohkem. Juriidiliste 
isikute puhul tuleb ümberjaotavaid makseid kohaldada tegeliku kasusaaja, mitte 
põllumajandustootja enda tasemel. See tagab, et ümberjaotamine tooks kasu väikestele ja 
keskmise suurusega põllumajandustootjatele, mitte juriidilistele isikutele.

Muudatusettepanek 2200
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tagamaks toetuse ümberjaotamise 
suurematelt väiksematele ja keskmise 
suurusega põllumajandusettevõtetele, 
võivad liikmesriigid anda ümberjaotava 
sissetulekutoetuse iga-aastaselt hektari 
kohta arvestatava tootmiskohustusega 
sidumata toetuse vormis, mille summa 
tuleb sätestada kriteeriumite alusel, mis 
soodustavad põllumajandustootmise 
ratsionaalset arengut ning 
tootmissisendite paremat kasutamist ning
mida makstakse põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 
põhitoetuskava alusel, millele on osutatud 
artiklis 17.

Or. it

Muudatusettepanek 2201
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 
ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 

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

tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17. Seejuures tuleb 
käsitleda ühistute ja võrreldavate 
põllumajanduslike ühenduste 
võrdõiguslikke liikmeid erinevate 
põllumajandustootjatena.

Or. de

Muudatusettepanek 2202
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 2203
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 
ja keskmise suurusega

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

ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

Or. ro

Muudatusettepanek 2204
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2205
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, 
Maria Gabriela Zoană, Vladimír Maňka, Martina Dlabajová, Laurenţiu Rebega, 
Jaromír Kohlíček, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise suurematelt väiksematele 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2206
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida, kas rakendada ümberjaotavaid makseid või 
väikepõllumajandustootjate kava või mõlemat. Otsetoetuste struktuuri osas kaasneks 
liikmesriigis mõlema süsteemi kooskasutamisega ümberjaotavate maksete ja 
väikepõllumajandustootjate kava kooseksisteerimine, mida tuleks vältida.

Muudatusettepanek 2207
Sandra Kalniete
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2208
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad toetuse 
ümberjaotamise majanduslikult suuremas 
mahus töötavatelt 
põllumajandusettevõtetelt väiksematele, 
nähes ümberjaotava sissetulekutoetuse ette 
iga-aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

Or. pt

Muudatusettepanek 2209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 2210
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid kohaldavad
täiendavat ümberjaotavat toetust
väiksemate ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtete kasuks, nähes 
ümberjaotava sissetulekutoetuse ette iga-
aastaselt hektari kohta arvestatava 
tootmiskohustusega sidumata toetuse 
vormis, mida makstakse 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhitoetuskava alusel, millele 
on osutatud artiklis 17.

Or. es

Muudatusettepanek 2211
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid määravad kindlaks 
künnise nimetatud väikeste ja keskmise 
suurusega põllumajandusettevõtete jaoks, 
kellel on õigus saada täiendavat toetust, 
arvestades kombineeritud kriteeriumidena 
hektarite arvu, tulusust sektori kohta ning 
tootlikkust vastavalt artikli 18 lõikes 2 
klassifitseeritud piirkondadele. Nende 
arvutuste tegemisel võtavad liikmesriigid 
igal juhul arvesse iga piirkonna ja sektori 
põllumajandusettevõtete keskmist suurust.

Or. es

Selgitus

Tuleks vältida ümberjaotatavate toetuste lineaarset kohaldamist, kuna see ei oleks sektorite ja 
olemasolevate põllumajandusstruktuuride mitmekesisust arvestades kohane.

Muudatusettepanek 2212
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetuse ümberjaotamise 
kriteeriumina arvestavad liikmesriigid 
looduslikest ja muudest eripäradest 
tulenevaid piiranguid, millega mõned 
piirkonnad, sh saarepiirkonnad 
põllumajandusliku tegevuse käigus kokku 
puutuvad.

Or. es

Muudatusettepanek 2213
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad riiklikul 
tasandil või piirkondlikke eripärasid 
arvestades hektari kohta makstava summa 
või erinevad summad eri hektaritüüpide 
kohta, samuti põllumajandustootja kohta 
maksimaalse hektarite arvu, mille eest 
ümberjaotavat sissetulekutoetust 
makstakse. Samuti võivad liikmesriigid 
kehtestada territoriaalse või majandusliku 
maksimaalse mõõtme, millest alates 
põllumajandusettevõttele ümberjaotavat 
toetust ei anta.

Or. es

Muudatusettepanek 2214
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid määratlevad 
kriteeriumid, mille alusel arvutatakse 
välja ÜPP strateegiakavade raames 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotatava sissetulekutoetusena 
makstav summa Liikmesriigid kehtestavad 
hektari kohta makstava summa või 
erinevad summad eri hektaritüüpide kohta, 
sõltuvalt eelnevalt määratletud 
kriteeriumite suuremast või väiksemast 
intensiivsusest, põllumajandustootjale, 
kellele ümberjaotavat sissetulekutoetust 
makstakse.

Or. it

Muudatusettepanek 2215
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta. Nad 
määravad samuti kindlaks 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mille eest ümberjaotavat 
sissetulekutoetust makstakse, kuivõrd see 
ei ole suurem kui 30 hektarit või 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus asjaomases liikmesriigis, 
kui kõnealune keskmine suurus on 
suurem kui 30 hektarit.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taaskehtestada ühised eeskirjad ümberjaotava toetuse 
osas kooskõlas määruse nr 1307/2013 tekstiga, jättes samas liikmesriikidele piisavalt 
paindlikkust toetuste kohandamiseks nende põllumajandusettevõtete struktuuriga.

Muudatusettepanek 2216
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta, samuti 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mille eest ümberjaotavat 
sissetulekutoetust makstakse. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarite arvu, millest 
alates pole põllumajandusettevõttel õigust 
ümberjaotavat toetust saada.

Or. es
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Muudatusettepanek 2217
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta, samuti 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mille eest ümberjaotavat 
sissetulekutoetust makstakse. Liikmesriigid 
võivad määrata rahastamiskõlblike 
hektarite arvuks kuni 30 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 2218
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad hektari 
kohta makstava summa või erinevad 
summad eri hektaritüüpide kohta, samuti 
põllumajandustootja kohta maksimaalse 
hektarite arvu, mis ei ületa ettevõtete 
riiklikku keskmist, mille eest 
ümberjaotavat sissetulekutoetust 
makstakse.

Or. de

Muudatusettepanek 2219
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad 
ümberjaotava toetuse, mis on võrdne
hektari kohta makstava summa või eri 
hektaritüüpide kohta makstavate erinevate 
summadega, kusjuures summasid võib 
diferentseerida artikli 18 lõike 2 kohaselt 
määratletud territooriumide kaupa.

Or. ro

Muudatusettepanek 2220
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad 
ümberjaotava toetuse, mis on võrdne
hektari kohta makstava summa või eri 
hektaritüüpide kohta makstavate erinevate 
summadega, samuti põllumajandustootja 
kohta maksimaalse hektarite arvu, mille 
eest ümberjaotavat sissetulekutoetust 
makstakse.

Or. pt

Muudatusettepanek 2221
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\1171742ET.docx 47/186 PE631.981v01-00

ET

sissetulekutoetust makstakse. ümberjaotavat sissetulekutoetust 
makstakse.

Or. nl

Muudatusettepanek 2222
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida, kas rakendada ümberjaotavaid makseid või 
väikepõllumajandustootjate kava või mõlemat. Otsetoetuste struktuuri osas kaasneks 
liikmesriigis mõlema süsteemi kooskasutamisega ümberjaotavate maksete ja 
väikepõllumajandustootjate kava kooseksisteerimine, mida tuleks vältida.

Muudatusettepanek 2223
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid kehtestavad artikli 6 
lõike 1 punktis a ette nähtud toetuse 
alusel ümberjaotava toetuse määramise 
jaoks mittediskrimineerivad kriteeriumid.
Liikmesriigid määravad ka maksimaalse 
künnise majandusliku suuruse kohta, 
mille ületamisel ei ole ettevõtetel õigust 
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saada ümberjaotavat toetust.

Or. pt

Muudatusettepanek 2224
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad selle toetuse 
alates esimesest hektarist ning ei kehtesta 
kõrgemat abikõlblikkuskünnist.

Or. en

Selgitus

Ümberjaotav toetus ei tohiks olla künnisepõhine

Muudatusettepanek 2225
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kui soovime väikeseid põllumajandusettevõtteid toetada, ei saa ümberjaotava toetuse hektari 
kohta olla väiksem riigi keskmisest hektari kohta makstavate iga-aastaste otsetoetuste 
keskmisest summast. Vastasel juhul oleks ümberjaotus alla 10 hektari suuruse 
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põllumajandusettevõtte puhul väga väike.

Muudatusettepanek 2226
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2227
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Vastavaks taotlusaastaks 
kavandatud summa hektari kohta ei tohi 
ületada 65 % riigi keskmisest hektari kohta 
makstavate otsetoetuste summast
kõnealusel taotlusaastal.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse säilitada praegune regulatsioon, taaskehtestades 
ümberjaotava toetuse raames riigi keskmise hektari kohta makstavate otsetoetuste summa 
protsendi, mis on sätestatud määruses nr 1307/2013.

Muudatusettepanek 2228
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid peavad võimaldama 
toetuse saajatel taotleda vähemalt esimese 
15 deklareeritud hektari puhul kõrgemat 
ümberjaotavate maksete toetusmäära.

Or. en

Muudatusettepanek 2229
Albert Deß, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Et saavutada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete tugevdamise 
eesmärki, tuleb rakendada 
ümberjaotamisel summat, mille ulatus on 
kehtestatud artikli 86 lõikes 2 a (uus).

Or. de

Muudatusettepanek 2230
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Kui soovime väikeseid põllumajandusettevõtteid toetada, ei saa ümberjaotatav toetuse hektari 
kohta olla väiksem riigi keskmisest hektari kohta makstavate iga-aastaste otsetoetuste 
keskmisest summast. Vastasel juhul oleks ümberjaotus alla 10 hektari suuruse 
põllumajandusettevõtte puhul väga väike.

Muudatusettepanek 2231
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2232
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5 a. Liikmesriigid tagavad, et 
käesolevas artiklis ettenähtud soodustusi 
ei anta põllumajandustootjatele, kelle 
puhul on tehtud kindlaks, et nad jagasid 
pärast 1. juunit 2018 oma 
põllumajandusliku majapidamise üksnes 
selleks, et saada toetust täiendava 
ümberjaotava toetuse alusel. See kehtib 
ka põllumajandustootjate suhtes, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised on 
moodustatud sellise jagamise tulemusel.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taaskehtestada sätete järgimist kinnitav klausel, mis 
on vajalik selleks, et vältida õigusakti sätete mittejärgimisest tulenevaid kuritarvitusi alates 
sellest, kui komisjon on teinud uut ühist põllumajanduspoliitikat käsitleva ettepaneku.

Muudatusettepanek 2233
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Maksimaalset hektarite arvu ei 
kohaldata ühistutele, mis koondavad 
põllumajandustootjaid, väikeomanikke või 
töötajaid eesmärgiga hallata ühiselt vara 
ja mis aitavad seeläbi parandada 
põllumajandustootjate olukorda, 
parandades nende konkurentsivõimet ja 
positsiooni põllumajandus- ja toidusektori 
tootmisahelas.

Or. it

Muudatusettepanek 2234
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Maksimaalset hektarite arvu ei 
kohaldata ühistutele, mis koondavad 
põllumajandustootjaid, väikeomanikke või 
töötajaid eesmärgiga hallata ühiselt vara 
ja mis aitavad seeläbi parandada 
põllumajandustootjate olukorda, 
parandades nende konkurentsivõimet ja 
positsiooni põllumajandus- ja toidusektori 
tootmisahelas.

Or. it

Muudatusettepanek 2235
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Erandina võivad ümberjaotava 
toetuse kasutamisest loobuda need 
liikmesriigid, kes rakendavad oma ÜPP 
strateegiakavas vabatahtlikult 
väikepõllumajandustootjate kava.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida, kas rakendada ümberjaotavaid makseid või 
väikepõllumajandustootjate kava või mõlemat. Otsetoetuste struktuuri osas kaasneks 
liikmesriigis mõlema süsteemi kooskasutamisega ümberjaotavate maksete ja 
väikepõllumajandustootjate kava kooseksisteerimine, mida tuleks vältida.

Muudatusettepanek 2236
Miguel Viegas

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2237
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele

Täiendav sissetulekutoetus noortele ja 
uutele põllumajandustootjatele

Or. es

Muudatusettepanek 2238
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 Täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele

27 Täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
turuletulijatele

Or. ro
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Muudatusettepanek 2239
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 2240
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 2241
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha
täiendava sissetulekutoetuse noortele 

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

põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 2242
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2243
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 2244
Beata Gosiewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võivad otsustada 
juriidilisi isikuid või nende rühmi noortele 
põllumajandustootjatele täiendava 
sissetulekutoetuse andmisest välja jätta.

Or. pl

Muudatusettepanek 2245
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad loobuda 
noorte põllumajandustootjate täiendava 
sissetulekutoetuse maksmisest 
juriidilistele isikutele või juriidiliste 
isikute ühendustele.

Or. en

Muudatusettepanek 2246
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad loobuda 
noorte põllumajandustootjate täiendava 
sissetulekutoetuse maksmisest 
juriidilistele isikutele või juriidiliste 
isikute ühendustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 2247
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
uute põllumajandusettevõtete loomist 
noorte poolt“, mis on kehtestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, ning selleks, et suunata 
vähemalt 4 % oma otsetoetuste eraldistest 
selle eesmärgi saavutamisele kooskõlas 
artikli 86 lõikega 4, võivad liikmesriigid
sätestada täiendava sissetulekutoetuse 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17, ning kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud või kes 
on alustanud tegevust noorte 
põllumajandustootjate toetuse 
taotlemisele 5 eelneva aasta jooksul.
Erandina ülalsätestatust võivad noored 
põllumajandustootjad, kes on määruse 
(EL) 1307/2013 viimase rakendamisaasta 
jooksul saanud toetust nimetatud määruse 
artikli 50 kohaselt, saada käesolevas 
artiklis nimetatud toetust käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud maksimaalseks 
perioodiks.

Or. it

Muudatusettepanek 2248
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\1171742ET.docx 59/186 PE631.981v01-00

ET

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.
Täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele eraldatakse 
maksimaalselt 7 aastaks alates esimesest 
noore põllumajandustootja toetuse 
taotluse esitamisest. Võttes arvesse artikli 
4 punkti e alapunkti i, eraldatakse toetus 
viieks järgnevaks aastaks, kui noor 
põllumajandustootja saab täiendava 
sissetulekutoetuse taotluse teisel aastal 
40-aastaseks.

Or. it

Selgitus

Tehakse ettepanek pikendada noortele põllumajandustootjatele suunatud täiendava 
sissetulekutoetuse maksimaalset perioodi 7 aastani, säilitades 40 aasta vanusepiiri. 
Esitatakse ettepanek teha erand artikli 4 punktist e juhtudel, kus 40 aastat täitub toetuse 
taotluse esitamise teisel aastal. Sellisel juhul makstakse täiendavat toetust kuni 45-aastaseks 
saamiseni.

Muudatusettepanek 2249
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne 

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

noortele põllumajandustootjatele või uutele 
turuletulijatele, kes on hiljuti 
põllumajandusliku majapidamise eest 
vastutavaks muutunud ning kellel on 
õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. pt

Muudatusettepanek 2250
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt põllumajandusliku 
majapidamise juhina tegevust alustanud 
ning kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. es
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Selgitus

Esimest korda põllumajandusliku majapidamise juhiks saamise tingimus tuleb tekstis välja 
tuua. Liikmesriikide kohustused seoses miinimumeraldistega noorte eesmärgile kaasa 
aitamiseks on juba esitatud artikli 86 lõikes 4.

Muudatusettepanek 2251
Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17, tingimusel, et seda 
toetust kasutatakse jätkusuutlikuks 
tootmiseks ning et 
sissetulekud/finantsvarad ei ületa 
artiklis 15 sätestatud ülempiiri.

Or. en

Selgitus

Maksumaksja raha ei tohi jagada sellistele noortele põllumajandustootjatele, kes seda ei vaja 
või kes kasutaksid seda intensiivistamise eesmärkidel, mis pole kooskõlas artiklites 5 ja 6 
sätestatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 2252
Peter Jahr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2253
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud või kes on 
põllumajandustootmise üle võtnud mitte 



AM\1171742ET.docx 63/186 PE631.981v01-00

ET

sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

enam noorelt põllumajandustootjalt, ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Selgitus

Täiendavat sissetulekutoetust tuleb maksta ka neile noortele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad põllumajandustootmise üle eelkäijalt.

Muudatusettepanek 2254
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 2255
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 2256
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustusest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, suunavad liikmesriigid vähemalt 4 %
oma otsetoetuste eraldistest noortele 
põllumajandustootjatele, kes on 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en
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Selgitus

Uus sõnastus väljendab selgemini, et see rahastamispakett on mõeldud kasutamiseks mõlemas 
sambas, mitte üksnes esimeses sambas noorte põllumajandustootjate täiendava 
sissetulekutoetuse raames.

Muudatusettepanek 2257
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2258
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 

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

saavutamisse vähemalt lisas X sätestatud 
miinimumeraldised, võivad liikmesriigid 
sätestada täiendava sissetulekutoetuse 
noortele põllumajandustootjatele, kes on 
äsja esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Muudatusettepanek 2259
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 3 %
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes juhivad 
omaenda põllumajandusettevõtet ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Selgitus

Alla 40-aastaste osakaal ELi põllumajandustootjate hulgas on kohutavalt madal. Seetõttu 
oleme võtnud noorte põllumajandustootjate efektiivse toetamise oma põhieesmärgiks. Leiame, 
et meie eesmärkide saavutamiseks vajalik miinimumtase on vähemalt 3 % aastasest 
otsemaksete rahastamispaketist.
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Muudatusettepanek 2260
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 3%
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Muudatusettepanek 2261
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 3 %
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
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sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Muudatusettepanek 2262
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 3 %
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 lõikega 
4, võivad liikmesriigid sätestada täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. ro

Muudatusettepanek 2263
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 %

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

oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, et toetada noori 
põllumajandustootjaid, kes on 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Selgitus

Uus sõnastus väljendab selgemini, et see rahastamispakett on mõeldud kasutamiseks mõlemas 
sambas, mitte üksnes esimeses sambas noorte põllumajandustootjate täiendava 
sissetulekutoetuse raames.

Muudatusettepanek 2264
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hr
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Muudatusettepanek 2265
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid võivad noorte 
põllumajandustootjate sissetulekutoetuse 
rakendamisel pakkuda rohkem 
paindlikkust nii, et toetust saaks anda ka 
nendele noortele, kes ei alusta tööga 
esimest korda ja kes vastavad noorte 
põllumajandustootjate kriteeriumidele, 
ning pakkuda jätkuvalt toetust nendele 
noortele põllumajandusettevõtjatele, kelle 
5-aastane toetuse saamise õigus ei ole veel 
läbi saanud.

Or. hr

Muudatusettepanek 2266
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta ning see võidakse arvutada kas 
riiklikul tasandil või artikli 18 lõikes 2 
määratletud territooriumide põhjal. 
Liikmesriigid võivad kehtestada erisätted 
tagamaks, et ühistu alla kuuluvates 
põllumajandus- ja 
loomakasvatusettevõtetes tegevust 
alustavad noored ei kaotaks tegevuse 
alustamisel toetust. Nendes sätetes tuleb 
järgida proportsionaalsuse põhimõtet 
ning teha kindlaks, et noor osaleb 
põllumajandusettevõtte töös.
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Or. es

Muudatusettepanek 2267
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta maksimaalse perioodiga 7 aastat 
ning selle arvutamiseks jagatakse noorte 
põllumajandustootjate täiendava 
sissetulekutoetuse ülemmäär 
põllumajandustootja omamise või 
rentimisega seotud toetusõigustega.

Or. it

Muudatusettepanek 2268
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta. Toetust makstakse maksimaalselt 
hektarite arvu eest, mis vastab vastava 
liikmesriigi põllumajandusettevõtete 
keskmisele.

Or. de

Muudatusettepanek 2269
Bas Belder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta kuni 7 aasta vältel alates sellest, kui 
noor põllumajandustootja täiendavat 
sissetulekutoetust taotles.

Or. en

Selgitus

Säilitab üldmääruse sätte (tuginedes raportööri AM-ile 138), milles võetakse arvesse, et 
noored põllumajandustootjad võtavad mõnikord põllumajandusettevõtte juhtimise üle järk-
järgult ning seetõttu peaks neil olema võimalik taotleda lisatoetust siis, kui seda kõige rohkem 
vaja on.

Muudatusettepanek 2270
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
antakse kuni kümne aasta vältel
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta; see võidakse arvutada välja aastate 
või artikli 18 lõikes 2 piiritletud 
territooriumide lõikes.

Or. ro

Muudatusettepanek 2271
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis tegeliku 
põllumajandustootja kohta, kusjuures iga 
liikmesriik näeb selleks strateegiakavas 
ette kindla summa.

Or. es

Muudatusettepanek 2272
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
kuni 7 aasta vältel tootmiskohustusega 
sidumata iga-aastase toetuse vormis 
rahastamiskõlbliku hektari kohta.

Or. en

Selgitus

Alla 40-aastaste osakaal ELi põllumajandustootjate hulgas on kohutavalt madal. Seetõttu 
oleme võtnud noorte põllumajandustootjate efektiivse toetamise oma põhieesmärgiks. 
Käesolevas artiklis käsitletavate noortele mõeldud toetuste jaoks kehtestatakse hetkel kehtiva 
5-aastase perioodi asemel 7-aastane maksimaalne periood.

Muudatusettepanek 2273
Jørn Dohrmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Noored põllumajandustootjad, kes 
on saanud määruse 1307/2013 artiklis 50 
sätestatud noorte põllumajandustootjate 
toetust käesoleva määruse jõustumise 
ajaks vähem kui 5 aastat, saavad seda 
toetust 5 aastat. Seda toetust saavad ainult 
need noored põllumajandustootjad, kes 
vastavad määruse 1307/2013 artikli 50 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

Noortel põllumajandustootjatel, kes saavad käesoleval perioodil noorte 
põllumajandustootjate toetust, on õigustatud ootus saada seda toetust 5 aastat uute tingimuste 
alusel. Seetõttu peaksid nad saama seda toetust 5 aastat uute tingimuste alusel.

Muudatusettepanek 2274
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätted tagamaks, et ühistu alla 
kuuluvates põllumajandus- ja 
loomakasvatusettevõtetes tegevust 
alustavad noored ei kaotaks tegevuse 
alustamisel toetust. Nimetatud sätetes 
tuleb järgida proportsionaalsuse 
põhimõtet ning teha kindlaks, et noor 
põllumajandustootja osaleb 
tootjaorganisatsiooni või ühistu töös.

Or. es

Selgitus

Para que un joven agricultor o ganadero pueda recibir los pagos específicos a jóvenes 
cuando se integran o convierten en personas jurídicas se exige que éste demuestre el control 
de la explotación. En el caso de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, por 
su propia naturaleza jurídica y gobernanza interna democrática clásico de las estrucuras 
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cooperativas es imposible demostrar este control de la explotación por el joven, por lo que 
nuevos agricultores o ganaderos que se incorporan a la actividad bajo esta fórmula de 
explotación cooperativa pierden el derecho de acceso a las ayudas a jóvenes, y se 
desincentiva la incorporación de jóvenes a estas estructuras productivas de naturaleza 
cooperativa.

Muudatusettepanek 2275
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad anda 
kindlasummalist otsetoetust 
kindlaksmääratud aja jooksul pensionieas 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
põllumajandusettevõtte üle tegevust 
alustada või oma põllumajandusettevõtet 
laiendada soovivatele noortele 
põllumajandustootjatele. Liikmesriigid 
kehtestavad nimetatud toetuse summa ja 
kestuse.

Or. es

Muudatusettepanek 2276
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a

Toetused looduslike või muude 
piirangutega aladele

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslikest või muudest konkreetsetest 
eripäradest tulenevate piirangutega 
piirkondadele vastavalt käesolevas artiklis 
esitatud tingimustele ning iga liikmesriigi 
ÜPP strateegiakavas sätestatud 
täiendavatele täpsustustele, et aidata 



PE631.981v01-00 76/186 AM\1171742ET.docx

ET

kaasa artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamisele.

2. Kõnealust toetust antakse tegelikele 
põllumajandustootjatele määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 32 kohaselt kindlaks 
määratud alade eest. 3. Käesoleva 
sekkumisliigi alusel võivad liikmesriigid 
anda üksnes sellist toetust, millega 
hüvitada toetusesaajatele täielikult või 
osaliselt asjaomasel alal looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangutega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud ja 
saamata jäänud tulud arvutatakse välja 
seoses ala looduslikest või muudest 
konkreetsetest eripäradest tulenevate 
piirangutega, võrreldes neid aladega, 
mida looduslikud või muud konkreetsetest 
eripäradest tulenevad piirangud ei 
mõjuta.

Arvutuste tegemisel võivad liikmesriigid 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetusi diferentseerida, võttes arvesse:

(a) põllumajandustegevust mõjutavate 
kindlakstehtud püsivate piirangute 
raskust;

(b) põllumajandusliku tootmise süsteemi.

5. Toetust antakse igal aastal hektari 
kohta.

Or. es

Selgitus

Nende kolme muudatusega tõstetakse teise samba looduslike piirangute puhul antav toetus 
esimesse sambasse, muutmata nende mõtet, kuna see sobib hästi kokku 
põllumajandustootjatele antavate iga-aastaste toetustega. Seeläbi vabaneks osa eelarvest 
teiste maapiirkondade arengu meetmetele, mille jaoks on tulenevalt mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekust oluliselt vähem vahendeid.

Muudatusettepanek 2277
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a

Täiendavad toetused looduslikest või 
muudest eripäradest tingitud piirangutega 

aladel asuvatele 
põllumajandusettevõtetele

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslikest või muudest konkreetsetest 
eripäradest tulenevate piirangutega 
piirkondadele vastavalt käesolevas artiklis 
esitatud tingimustele ning iga liikmesriigi 
ÜPP strateegiakavas sätestatud 
täiendavatele täpsustustele, et aidata 
kaasa artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamisele.

2. Kõnealust toetust antakse tegelikele 
põllumajandustootjatele määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 32 kohaselt kindlaks 
määratud alade eest.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel võivad 
liikmesriigid anda üksnes sellist toetust, 
millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomase 
piirkonna looduslikest või muudest 
konkreetsetest eripäradest tulenevate 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud ja 
saamata jäänud tulud arvutatakse välja 
seoses ala looduslikest või muudest 
konkreetsetest eripäradest tulenevate 
piirangutega, võrreldes neid aladega, 
mida looduslikud või muud konkreetsetest 
eripäradest tulenevad piirangud ei 
mõjuta.

5. Toetust antakse igal aastal hektari 
kohta. Liikmesriik määrab kindlaks 
protsendi otsetoetusteks ettenähtud 
kogueraldistest, mis suunatakse 
kõnealuseks täiendavaks toetuseks.
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Or. es

Selgitus

Teeme ettepaneku lisada uus täiendav toetus, mis oleks mõeldud nimetatud looduslike 
piirangutega piirkondades või alades põllumajandustootmise ja loomakasvatuse toetamiseks. 
Toetus aitaks takistada põllumajandusliku tegevuse hülgamist nendes piirkondades.

Muudatusettepanek 2278
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a

Täiendav sissetulekutoetus uutele 
põllumajandustootjatele

Liikmesriigid võivad ette näha täiendava 
sissetulekutoetuse uutele 
põllumajandustootjatele selles artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
täpsemalt ette näeb.

2. Liikmesriigid võivad artikli 6 lõike 1 
punktis g kirjeldatud erieesmärki 
panustamise kohustuse raames sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on 
esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

3. Selle eesmärgi jaoks eraldatud summa 
ei või olla rohkem kui 1 % otsetoetuste 
maksmiseks eraldatud rahast.

4. Noorte põllumajandustootjate 
täiendava sissetulekutoetuse õiguse kestel 
antakse tootmiskohustusega sidumata iga-
aastast toetust iga rahastamiskõlbliku 
hektari kohta.

Or. hr
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Selgitus

Määruses tuleb selgemalt eristada noori ja uusi põllumajandustootjaid, hõlmates iga rühma 
jaoks mõeldud konkreetset tüüpi sekkumisi ja rahastamispakettide jaotust.

Muudatusettepanek 2279
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 b

Täiendav toetus naiste kaasamiseks

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse 
põllumajandustegevuses osalevatele 
naistele käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas ette näeb.

2. Osana kohustustest edendada naiste 
võrdeid võimalusi ja võimestamist 
sektoris, mis on ette nähtud artikli 6 lõike 
1 punktis j, ning selleks, et suunata 
vähemalt 2 % oma otsetoetuste eraldistest 
selle eesmärgi saavutamisele kooskõlas 
artikli 86 lõikega 5, võivad liikmesriigid 
sätestada viieks aastaks täiendava 
sissetulekutoetuse 
põllumajandustegevuses osalevatele 
naistele, kes on äsja esmakordselt tegevust 
alustanud, tingimusel et neil on õigus 
saada toetust põhilise sissetulekutoetuse 
raames, millele on osutatud artiklis 17.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
põllumajandustegevuses osalevatele 
naistele antakse tootmiskohustusega 
sidumata iga-aastase toetuse vormis 
rahastamiskõlbliku hektari kohta.

Liikmesriigid võivad kehtestada erisätted 
tagamaks, et ühistu alla kuuluvates 
põllumajandus- ja 
loomakasvatussettevõtetes tegevust 



PE631.981v01-00 80/186 AM\1171742ET.docx

ET

alustavad naised ei kaotaks tegevuse 
alustamisel toetust. Nimetatud sätetes 
tuleb järgida proportsionaalsuse 
põhimõtet ning teha kindlaks, et naised 
osalevad ühistu töös.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas eesmärgiga muuta sooline mõõde ÜPPs läbivaks ning toetada naiste võrdseid 
võimalusi sektoris, soovitame luua täiendava toetuse sektoris tegevust alustavatele naistele 
samadel tingimustel, nagu on juba ette nähtud noorte jaoks.

Muudatusettepanek 2280
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavad välja jäetud

Artikkel 28 Kliima- ja keskkonnakavad

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

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

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

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

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel toetavad
liikmesriigid üksnes neid kohustusi, mis:

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

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

(c) on rangemad kui põllumajandusmaa 
säilitamise tingimused vastavalt käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 punktile a;

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

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

(a) täiendava toetusena lisaks põhilisele 
sissetulekutoetusele, nagu on kehtestatud 
käesoleva jao 2. alajaos, või

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

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

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

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek koos ettepanekutega käesoleva määruse artiklite 64 ja 65 kohta.
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Muudatusettepanek 2281
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavad Kliimamuutuste leevendamise ja 
keskkonnasäästlikkuse suurendamise 
meetmete kavad

Or. en

Muudatusettepanek 2282
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Uued ökokavad peaksid soodustama säästvaid põllumajandustavasid ning säästvaid 
põllumajanduslikke tootmisviise. Loomade heaolu mõõtme lisamisega tunnistame tõsiasja, et 
suurem osa loomasõbralikest põllumajandustavadest (näiteks ekstensiivne loomakasvatus) on 
kasulik ka keskkonnale ja aitab kliimamuutusi leevendada.

Muudatusettepanek 2283
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Kliima- ja keskkonnakavad Kliima-, elurikkuse ja keskkonnakavad

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 2284
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 Kliima- ja keskkonnakavad 28 Kliimamuutuste leevendamise ja 
keskkonnasäästlikkuse suurendamise 
meetmete kavad

Or. en

Muudatusettepanek 2285
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 2286
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 Kliima- ja keskkonnakavad 28 Kliima-, elurikkuse ja 
keskkonnakavad

Or. en

Muudatusettepanek 2287
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 Kliima- ja keskkonnakavad 28 Kliima- ja keskkonnatoetus

Or. en

Selgitus

Sõna „toetus“ peaks sisalduma kava nimes, nagu teiste otsetoetuste puhul.

Muudatusettepanek 2288
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
kliima- ja keskkonnakavad („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb. Põhilise 
sissetulekutoetuse saamise tingimuseks on 
osalemine vähemalt ühes ÜPP esimese 
samba ökokavas. Tegu peab olema 
rohujuuretasandi kavaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 2289
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid näevad otsetoetuste 
raames ette kohustuslikud kliima- ja 
keskkonnasäästlikkuskavad („ökokava“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb; need 
kavad on rohujuuretasandi kavad ning 
need on eeltingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel;

Or. en

Selgitus

Tulemuste saavutamiseks on vaja I sambast rahastatavaid sisulisi sihitud ökokavasid, milles 
osaleksid kõik põllumajandustootjad.

Muudatusettepanek 2290
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad 
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, ning suunata neisse kavadesse 
kooskõlas artikliga 86 vähemalt 20% oma 
otsetoetuste eraldistest.

Or. en
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Selgitus

The Court of Auditors report pointed out that marking 40% of direct payments as climate 
spending is unrealistic, and even 20% was overly positive estimation in the CAP 2014-2020. 
Therefore, next to counting on strengthened conditionality (incl. annual crop rotation, 
protection of grasslands and wetlands, fighting antimicrobial resistance, plastic pollution), 
dissuasive penalties for non-compliance, no perverse subsidies, also at least 20% ring-
fencing for eco-schemes is necessary in order to provide for some credibility of climate 
tracking exercise where direct payment is supposed to have at this point a very unrealistic 
contribution.

Muudatusettepanek 2291
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2292
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 2293
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 2294
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 2295
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2296
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks saama ise otsustada, kas soovib sellist kava I samba raamistikku 
kaasata, kuna ökokavade tingimused võivad kattuda II samba põllumajanduse 
keskkonnameetmetega. (Ei puuduta eestikeelset versiooni, kuna vabatahtlikkus kajastus juba 
eelmises tõlkes.)

Muudatusettepanek 2297
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)



AM\1171742ET.docx 89/186 PE631.981v01-00

ET

näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 2298
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2299
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2300
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2301
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu erandina võivad 
liikmesriigid I samba kohustusliku 
ökokava asemel hüvitada kliima- ja 
keskkonnameetmete kulud II samba 
meetmete näol (kui need meetmed on
vajalikud ja piisavalt tõendatud).

Or. en

Selgitus

Tulemustepõhise rahastamismudeli tõhusamaks rakendamiseks ja I samba kohustusliku 
ökokava asemel võiks olla võimalik hüvitada kliima- ja keskkonnameetmete kulud II samba 
meetmete näol, tingimusel, et need meetmed on vajalikud ja piisavalt tõendatud. 
Keskkonnanõudeid ja meetmeid ei tohiks liikmesriikidele uut otsetoetuste põhist ökokava 
kehtestades veelgi keerulisemaks muuta. See suurendaks põllumajandustootjate 
halduskoormust ja -kulusid.

Muudatusettepanek 2302
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid; toetuse võib 
liikmesriik suunata enda valitud sektorites 
või geograafilistes piirkondades selliste 
põllumajandustavade järgijatele. Kui 
toetus suunatakse valitud sektoritesse või 
piirkondadesse, võib toetuse 
rahastamiseks vähendada asjaomases 
sektoris või piirkonnas põhilist 
sissetulekutoetust.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel, mille teatud sektorites või piirkondades on kliima ja keskkonnaga seotud 
erilised probleemid, peaks olema võimalik luua neile sektoritele või piirkondadele suunatud 
ökokavad. Lisaks peaks olema võimalik rahastada neid ökokavasid sektorisse või piirkonda 
suunatud põhilisest sissetulekutoetusest, kusjuures kasutamata jääv raha peaks olema 
võimalik suunata tagasi sektori põhilisse sissetulekutoetusesse.

Muudatusettepanek 2303
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust neile
põllumajandustootjatele, kes võtavad 
kohustuse kasutada rahastamiskõlblikel 
hektaritel kliimat, maastikupärandit ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Need tavad peavad panustama
konkreetsete keskkonna-, loodus-, öko-
või kliimaprobleemidega võitlemisse ning 
maastikupärandi säilitamisse. Need tavad 
peavad erinema II samba põllumajanduse 
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keskkonnakavade raames toetatavatest.

Or. en

Selgitus

Eelistaksin (üldmääruses kokkulepitud) valikupõhist süsteemi, milles liikmesriigid saaksid ise 
otsustada, kas rakendada kriteeriumi „tõeline põllumajandustootja“. Seetõttu ei tohiks seda 
lisada otsetoetuste põhinõuete hulka. See kava peaks olema II samba põllumajanduse 
keskkonnakavadest selgelt eraldatud.

Muudatusettepanek 2304
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
kasutavad rahastamiskõlblikel hektaritel 
kliimat ja keskkonda säästvaid ning 
karjamaid ja maastikku säilitavaid 
tavasid, näiteks teatavad 
põllumajanduslikud sekkumised, 
mahepõllumajandus, pargialade 
majandamiskavadega kooskõlas olevad 
tehnikad, heitkoguseid vähendavad tavad 
või tavad, mis soodustavad 
kasvuhoonegaaside sidumist.

Or. it

Selgitus

Eesmärk on rõhutada karjamaade ja põllumajandusmaastike olulisust ökokavade 
kavandamise puhul ning pakkuda välja mõned tegevusvõimalused.

Muudatusettepanek 2305
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid ning looduslikke 
ohtusid ennetavaid põllumajandustavasid. 
Selle täiendava sissetulekutoetusega 
soovitakse nii säilitada kui ka eelkõige 
edendada vajalikke muudatusi tavades, 
mis võimaldavad põllumajandusel 
muutuda mitmel alal tulemuslikuks ja 
jätkusuutlikuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2306
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
kasutavad rahastamiskõlblikel hektaritel 
kliimat ja keskkonda säästvaid ning 
karjamaid ja maastikku säilitavaid 
põllumajandustavasid, näiteks teatavad 
põllumajanduslikud sekkumised, 
mahepõllumajandus, pargialade 
majandamiskavadega kooskõlas olevad 
tehnikad, heitkoguseid vähendavad tavad 
või tavad, mis soodustavad 
kasvuhoonegaaside sidumist.

Or. it

Muudatusettepanek 2307
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Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat, 
loodus- ja põllumajanduskeskkonna 
elurikkust ja keskkonda säästvaid ning 
loomade heaolu parandavaid
põllumajandustavasid, mis ületavad 
III jaotise I peatüki lõikes 2 ja III lisas 
sätestatud tingimustega tagatud põhitaset.

Or. en

Muudatusettepanek 2308
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
kasutavad rahastamiskõlblikel hektaritel 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Nende meetmete 
eesmärk on keskkonnale ja kliimale 
positiivset mõju avaldavate vajalike 
praktiliste muutuste säilitamine ja 
edendamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 2309
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust tegelikele 
põllumajandustootjatele, kes võtavad 
kohustuse kasutada rahastamiskõlblikel 
hektaritel kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Nende meetmete 
eesmärk on keskkonnale ja kliimale 
positiivset mõju avaldavate vajalike 
praktiliste muutuste säilitamine ja 
edendamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 2310
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Nende meetmete eesmärk on keskkonnale 
ja kliimale positiivset mõju avaldavate 
tavade säilitamine ja vajalike muutuste 
edendamine.

Or. en

Selgitus

Uus ökokava peaks hõlmama võimalikult suurt osa ÜPP toetusesaajatest, kelle seas peaks 
olema paljud põllumajandustootjad ja karjakasvatajad, kelle tegevus on maapiirkondades 
keskkonnaseisundi halvenemise ärahoidmiseks hädavajalik.



PE631.981v01-00 96/186 AM\1171742ET.docx

ET

Muudatusettepanek 2311
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
kohaselt määratud alad loetakse 
automaatselt selle kava raames
rahastamiskõlblikeks.

Or. en

Muudatusettepanek 2312
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
põllumajandustootjatele, kes võtavad 
kohustuse kasutada rahastamiskõlblikel 
hektaritel kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid, kusjuures 
direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
kohaselt määratud alad loetakse 
automaatselt selle kava raames 
rahastamiskõlblikeks;

Or. en

Selgitus

Erinõuetega aladel tegutsevaid põllumajandustootjaid tuleb pühendumuse ja jõupingutuste 
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eest premeerida.

Muudatusettepanek 2313
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid, 
seda nii säilitamist kui ka vajalikke 
muudatusi silmas pidades.

Or. es

Selgitus

Ümbersõnastus on vajalik, et oleks võimalik jätkata väheste alternatiivide või vähese 
tootmisega ekstensiivsetes põllumajandusettevõtetes kasutatavate traditsiooniliste tavade 
toetamist, et vältida nende ettevõtete hülgamist või intensiivistumist.

Muudatusettepanek 2314
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse keskenduda keskkonna- ja kliimaga seotud 
programmides kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandusliku tootmise süsteemide 
toetamisele. See ökokava ei tohi dubleerida tingimuslikkuse nõudeid või põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmeid, vaid peaks vastupidi julgustama põllumajandusettevõtjaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandusliku tootmise süsteeme (orgaaniline, 
integreeritud, säilitav või digitaalne või täppispõllumajandus) säilitama või neile üle minema.

Muudatusettepanek 2315
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid, 
ja võtta meetmeid, et neid selles vallas 
innustada.

Or. ro

Muudatusettepanek 2316
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele ja 
teistele maa majandajatele, kes võtavad 
kohustuse kasutada rahastamiskõlblikel 
hektaritel kliimat ja keskkonda säästvaid 
ning loomade heaolu parandavaid 
põllumajandustavasid.



AM\1171742ET.docx 99/186 PE631.981v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 2317
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2318
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ökokavades peaksid lisaks individuaalsetele põllumajandustootjatele saama osaleda ka 
põllumajandustootjate rühmad, kes nõustuvad kollektiivselt kaasa aitama keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisele; see on kooskõlas muudatusettepanekuga 49, mille raportöör 
esitas artikli 3 lõike 1 punkti h alapunktile i ja mis puudutab teist sammast. Ökokavade 
kasutuselevõtmisel peaks saama neis osaleda ka põllumajandustootjate ühendused, kuna 
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nende kavade eesmärgid sarnanevad teise samba keskkonna- ja kliimaalaste kohustustega.

Muudatusettepanek 2319
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 2320
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 2321
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 2322
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2323
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 2324
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust tegelikele 
põllumajandustootjatele, kes kasutavad
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.

Or. en

Selgitus

Otsetoetuste kavades pole kohustusi vaja, kuna need suurendaksid põllumajandustootja 
aruandluskoormust. Viide kohustustele tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 2325
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2326
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ökokavad peaksid olema rakendatavad nii hektaripõhise lisatoetusena kui ka 
mittehektaripõhise sihtotstarbelise toetusena või sissetulekutoetusena, näiteks konkreetsete 
kliimameetmete või loomade heaolu meetmete puhul. See muudatus on iseäranis oluline 
selleks, et loomakasvatajaid oleks võimalik toetada karja suuruse põhiselt.

Muudatusettepanek 2327
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid eelhindavad nende 
kavade potentsiaalset positiivset mõju 
kliima ja keskkonna säästmisele. 
Liikmesriigid esitavad plaanitavate 
ökokavade eelhindamisaktid ja 
kirjeldused, mis hõlmavad abikõlblikkuse 
kriteeriume ja potentsiaalsete 
toetusesaajate arvu, komisjonile vähemalt 
6 kuud enne oma ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Or. en

Selgitus

Ökokavad on käesoleva ettepaneku põhiline uus ÜPP rahastamisvahend ning need pakuvad 
head võimalust premeerida põllumajandustootjaid keskkonda ja kliimat säästvate 
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tootmistavade kasutamise eest. On oluline, et liikmesriigid hindaksid põhjalikult iga kava 
potentsiaalset kasu, iseäranis siis, kui tegu on uudse kavaga. Liikmesriigid peaksid saatma 
hindamisaktid komisjonile enne ÜPP strateegiakava ametlikku esitamist, et oleks võimalik 
pidada aru selliste ökokavade üle, mis ei pruugi olla „traditsiooniliste“ ÜPP 
rahastamisvahendite jaoks vajalikud.

Muudatusettepanek 2328
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas artiklis sätestatud 
toetustele on õigus ka neil tõelistel 
põllumajandustootjatel, kes osalevad 
vabatahtlikes sertifitseerimissüsteemides, 
milles kontrollitakse kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamist kontrollivates 
sertifitseerimissüsteemides osalevatel põllumajandustootjatel peaks olema õigus ökokavade 
raames makstavatele lisatoetustele. See lihtsustaks põllumajandustootjate jaoks eeskirju ning 
vähendaks nii põllumajandustootjate kui ka korraldusasutuste halduskoormust.

Muudatusettepanek 2329
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade
ja põllumajandussüsteemide loetelu. ÜPP 
strateegiakava koostamisel peaksid 
liikmesriigid eelistama selliseid 
põllumajandussüsteeme, mis aitavad 
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mitmel viisil kaasa artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, f ja i osutatud eesmärkide 
saavutamisele, näiteks püsirohumaade ja 
püsivate maastikuelementide tõhusamat 
majandamist ning mahepõllumajandust.

Or. en

Muudatusettepanek 2330
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu, mille puhul meetmete mõjusus on 
objektiivselt, mõõdetult ja retsenseeritult 
tõendatud ning mis aitavad korraga kaasa 
kõigi artikli 6 lõike 1 punktides d, e, f ja i 
sätestatud eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 2331
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Käesoleva artikli alusel toetuste 
määramiseks koostavad liikmesriigid
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu. Kõnealused 
tavad peavad olema kavandatud nii, et 
vastaksid ühele või mitmele konkreetsele 
keskkonna- ja kliimaalasele eesmärgile, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f.
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Or. en

Muudatusettepanek 2332
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu. Loetelu võib koosneda 
meetmetest, mis on oma olemuselt 
artiklis 65 sätestatud meetmetest erinevad, 
või meetmetest, mille olemus on sama, 
kuid mille nõudmiste tase on erinev, ning 
võib sisaldada artikli 28 lõikes 5 loetletud 
tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 2333
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu, kusjuures kohustuslik on 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks ning maapõhise 
loomakasvatussüsteemi lisatasu, mille 
saamise eelduseks on kuni 2 loomühikut 
hektari kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2334
Luke Ming Flanagan
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fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad loetelu 
põllumajandustavadest, mis suurendavad 
liikmesriigi võimet kliimamuutuseid 
leevendada ja nendega kohaneda ning 
säästavad keskkonda; liikmesriigid 
tagavad nende tavade vastavuse WTO 
põllumajanduslepingu 2. lisa lõigete 5 ja 6
tingimustele;

Or. en

Selgitus

Põllumajandustavasid tuleb kliimamuutuste leevendamise võime maksimeerimiseks muuta.

Muudatusettepanek 2335
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad 
keskkonnaametitega kooskõlastatult ning 
koostöös keskkonnaalaste ekspertide ja 
valitsusväliste organisatsioonidega loetelu
kliimat ja keskkonda säästvatest 
põllumajandustavadest, mille eesmärk on 
pakkuda keskkonnaga seotud avalikke 
hüvesid.

Or. es

Muudatusettepanek 2336
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu. Loetelu võib koosneda 
meetmetest, mis on oma olemuselt 
artiklis 65 sätestatud meetmetest erinevad, 
või meetmetest, mille olemus on sama, 
kuid mille nõudmiste tase on erinev.

Or. pt

Muudatusettepanek 2337
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu. Loetelu ei tohi sisaldada 
artiklis 65 sätestatud meetmeid, aga võib 
sisaldada neid täiendavaid meetmeteid, 
mille nõuete tase on kõrgem.

Or. en

Muudatusettepanek 2338
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid võivad koostada
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu. Loetelu võib 
sisaldada meetmeid, mis on oma 
olemuselt artiklis 65 nimetatud 
meetmetest erinevad, või meetmetest, mille 
olemus on sama, kuid mille nõudmiste 
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tase on erinev.

Or. ro

Muudatusettepanek 2339
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
ja -süsteemide loetelu. See loetelu ei või 
hõlmata artikli 65 alusel rahastatavaid 
meetmeid.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse keskenduda keskkonna- ja kliimaga seotud 
programmides kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandusliku tootmise süsteemide 
toetamisele. See öko-kava ei tohi dubleerida tingimuslikkuse nõudeid või põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmeid, vaid peaks vastupidi julgustama põllumajandusettevõtjaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandusliku tootmise süsteeme (orgaaniline, 
integreeritud, säilitav või digitaalne või täppispõllumajandus) säilitama või neile üle minema.

Muudatusettepanek 2340
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu. Loetelu võib koosneda 
meetmetest, mis on oma olemuselt 
artiklis 65 sätestatud meetmetest erinevad.

Or. en
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Selgitus

See kava peaks olema II samba põllumajanduse keskkonnakavadest selgelt eraldatud.

Muudatusettepanek 2341
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu. Põllumajandustootjad võivad 
valida loetelust kasutusele võtmiseks ühe 
või mitu tava.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate jaoks tuleb ökokavade kasutamine paindlikumaks muuta, kuna 
tingimuslikkus kitsendab liikmesriikide jaoks ökokavade meetmete ja II samba meetmete 
rakendamise võimalusi. Lisaks raskendaks ökokava II samba põllumajanduse keskkonnakava 
meetmete plaanimist.

Muudatusettepanek 2342
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid teevad tihedat 
koostööd piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega, et teha kindlaks kliimat 
ja keskkonda säästvad 
põllumajandustavad.

Or. fr



AM\1171742ET.docx 111/186 PE631.981v01-00

ET

Muudatusettepanek 2343
Ramón Luis Valcárcel Siso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu, aidates muu hulgas kaasa 
looduskatastroofide ennetamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 2344
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad, vajaduse 
korral koostöös piirkondadega, kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

Or. es

Muudatusettepanek 2345
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu, keskendudes avalike hüvede 
pakkumisele

Or. en
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Muudatusettepanek 2346
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu, pidades nõu sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 2347
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate ning 
põllumajandusloomade heaolu 
parandavate põllumajandustavade loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 2348
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid võivad koostada
kliimat ja keskkonda, sealhulgas 
piirkondlikul tasandil säästvate 
põllumajandustavade loetelu.
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Or. it

Muudatusettepanek 2349
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
ning sertifitseerimissüsteemide loetelu.

Or. en

Selgitus

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamist kontrollivates 
sertifitseerimissüsteemides osalevatel põllumajandustootjatel peaks olema õigus ökokavade 
raames makstavatele lisatoetustele. See lihtsustaks põllumajandustootjate jaoks eeskirju ning 
vähendaks nii põllumajandustootjate kui ka korraldusasutuste halduskoormust.

Muudatusettepanek 2350
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade
ja põllumajandussüsteemide loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 2351
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

3 a. V jaotise III peatüki rakendamisel 
peab komisjon esmalt veenduma, et nende 
tavade mõju keskkonna ja kliima 
säästmisele oleks oluliselt kõrgem kui 
III jaotise 1. peatüki lõikes 2 ja III lisas 
sätestatud miinimumnõuetel.

Or. en

Muudatusettepanek 2352
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad mitte kaasata 
ökokavadesse põllumajandustootjaid, kes 
saavad artiklis 25 sätestatud 
kindlasummalist toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 2353
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. ÜPP strateegiakava koostamisel 
peaksid liikmesriigid eelistama selliseid 
põllumajandussüsteeme, mis aitavad 
mitmel viisil kaasa artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, f ja i osutatud eesmärkide 
saavutamisele, näiteks püsirohumaade ja 
püsivate maastikuelementide tõhusamat 
majandamist ning mahepõllumajandust.



AM\1171742ET.docx 115/186 PE631.981v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Ökokavades toetatavate meetmete ulatus tuleb täpsemalt piiritleda. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik ise valida oma territooriumil sobivaid tavasid ning eelistada paljudest 
põllumajandustavadest koosnevaid põllumajandussüsteeme, et ökokavad saavutaksid 
maksimaalse mõju kliima ja keskkonna säästmisele. Lisaks võib olemasolevate 
sertifitseerimissüsteemide tunnustamine aidata liikmesriikidel ökokavade haldamist 
lihtsustada.

Muudatusettepanek 2354
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Lõikes 3 nimetatud loetelu 
koostamisel tagavad komisjon ja 
liikmesriigid V jaotise III peatükis 
sätestatud korras,

- et loetelu koostamises osaleksid 
põllumajanduse ja keskkonna alal 
pädevad riigiasutused,

- et loetelu koostamises osaleksid 
keskkonnaeksperdid ja valitsusvälised 
organisatsioonid ja

- et otsustusprotsess oleks läbipaistev.

Or. en

Muudatusettepanek 2355
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 

välja jäetud
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mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. en

Muudatusettepanek 2356
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f. 
Eesmärkide täitmiseks seavad 
liikmesriigid esmatähtsaks kõrge 
loodusliku väärtusega ökosüsteemide ja 
Natura 2000 alade säilitamise ning 
ökosüsteemiteenused, mis omistatakse 
kõrbestumist takistava mõjuga 
põllukultuuridele piirkondades, kus 
kõrbestumine on vastavas SWOT-
analüüsis ohuna tuvastatud.

Or. es

Selgitus

Osa bioloogilisele mitmekesisusele suunatud ökokavadest peab seadma esmatähtsaks Natura 
2000 alade ning kõrge loodusliku väärtusega süsteemide toetamise.

Muudatusettepanek 2357
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

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

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f; selleks, 
et tagada kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete 
tulemuste vastavus neile eesmärkidele, 
tuleb tavad seostada konkreetsete 
meetmetega, mis on välja töötatud 
III lisas sätestatud standardite GAEC 1 
kuni GAEC 10 saavutamiseks

Or. en

Selgitus

Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete tulemuste tagamiseks tuleb meetmed seostada GAEC 
standarditega, mis on põllumajandustootjatele selged ning tagavad mõjusate kliimamuutuste 
leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise meetmete rakendamise tavapõllumajanduses.

Muudatusettepanek 2358
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f. Seetõttu 
rakendatakse neid ökokavasid esmajoones 
Natura 2000 võrgustikku või kõrge 
loodusliku väärtusega süsteemide alla 
kuuluvate põllumajandus- ja 
loomakasvatusettevõtete puhul.

Or. es

Muudatusettepanek 2359
Michel Dantin, Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kõnealuste põllumajandustavade 
ja -süsteemide eesmärk on vastata ühele 
või mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, ning 
need võivad olla kooskõlas artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud eesmärkidega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse keskenduda keskkonna- ja kliimaga seotud 
programmides kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandusliku tootmise süsteemide 
toetamisele. See öko-kava ei tohi dubleerida tingimuslikkuse nõudeid või põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmeid, vaid peaks vastupidi julgustama põllumajandusettevõtjaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandusliku tootmise süsteeme (orgaaniline, 
integreeritud, säilitav või digitaalne või täppispõllumajandus) säilitama või neile üle minema.

Muudatusettepanek 2360
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2361
Ivan Jakovčić
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2362
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2363
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 

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

Or. en

Muudatusettepanek 2364
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kõnealused tavad kavandatakse
nii, et igaüks neist vastaks ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna-, kliima-
või loomade heaolu alasele eesmärgile, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e, f ja i.

Or. en

Muudatusettepanek 2365
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2366
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2367
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 2368
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE631.981v01-00 122/186 AM\1171742ET.docx

ET

Muudatusettepanek 2369
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon kontrollib meetmete 
sidusust. Rahastada ei tohi tavasid, mis 
leevendavad kliimamuutusi keskkonna või 
loomade heaolu kulul;

Or. en

Muudatusettepanek 2370
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõnealuste tavade kavandamisel 
võtavad liikmesriigid asjakohastel 
juhtudel arvesse artikli 5 teises lõigus 
sätestatud sektoriülest eesmärki.

Or. en

Selgitus

Lisasime viite artiklis 5 sätestatud sektoriülesele eesmärgile, mis aitab uudsete säästlike 
lahendustega kaasa selle artikli eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 2371
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Tuleks luua keskkonnahoidlikke 
kavasid, et tegeleda keskkonna ja kliima 
valdkonna erivajadustega piirkondades, 
mis võidakse määrata ÜPP 
strateegiakavas.

Or. ro

Muudatusettepanek 2372
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ökokavad tuleb kohandada 
piirkonnaspetsiifilistele keskkonna- ja 
kliimaalastele vajadustele, mille võib 
sõnastada ÜPP strateegiakavas.

Or. en

Muudatusettepanek 2373
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ökokavad tuleb kohandada 
piirkonnaspetsiifilistele keskkonna- ja 
kliimaalastele vajadustele, mille võib 
sõnastada ÜPP strateegiakavades.

Or. en

Muudatusettepanek 2374
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ökokavad tuleb kohandada 
piirkonnaspetsiifilistele keskkonna- ja 
kliimaalastele vajadustele, mille võib 
sõnastada ÜPP strateegiakavades.

Or. en

Muudatusettepanek 2375
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ökokavad tuleb kohandada 
piirkonnaspetsiifilistele keskkonna- ja 
kliimaalastele vajadustele, mille võib 
sõnastada ÜPP strateegiakavades.

Or. en

Muudatusettepanek 2376
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Ökokavad võib kohandada 
piirkonnaspetsiifilistele keskkonna- ja 
kliimaalastele vajadustele, mis 
sõnastatakse ÜPP strateegiakavades.

Or. en
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Selgitus

Mulla degradeerumine, vee vähesus, nitraadireostus jne. Kuna ökokavade aluseks olevad 
keskkonnaalased vajadused võivad piirkonniti erineda, peaks liikmesriikidel olema lubatud 
ökokavasid oma vajadustele kohandada.

Muudatusettepanek 2377
Martin Häusling, Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Liikmesriigid prioriseerivad 
ökokavasid, mis toetavad 
põllumajanduslikku ökosüsteemi 
kuuluvat mittetootvat 
põllumajandustegevust, 
keskkonnasõbralikku põllumajandust 
ning põllumajanduslike Natura 2000 
alade väärindamist.

Or. en

Selgitus

Kasulike liikide ja funktsionaalse bioloogilise mitmekesisuse (tolmeldajad, kahjuritest 
toituvad kiskjad) säilitamine ning „mittetootlike“ või väiksema tootlikkusega 
maastikuelementide, näiteks puhverribade rajamine tegelikult *suurendab* kogu süsteemi 
üldtootlikkust, nt nisu puhul +11%, herneste puhul +26% ja porgandite puhul +32% 
(Wäckers, van Rijn, 2012; tabel 2 leheküljel 13. DG AGRI EIP-AGRI fookusgrupp: Benefits 
of landscape features for arable crop production (Maastikuelementidest tõusev kasu 
põllumajanduses, inglise keeles), 2016.)

Muudatusettepanek 2378
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. V jaotise III peatüki rakendamisel
peab komisjon liikmesriikide 
strateegiakavasid hinnates kontrollima, et 
liikmesriigid toetaksid käesoleva 
sekkumisliigi alusel üksnes neid kohustusi, 
mis:

Or. en

Muudatusettepanek 2379
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mille toetamine ei tooks kõiki 
käesoleva määruse alusel antavaid toetusi 
arvestades kaasa topeltrahastamist.

Or. en

Selgitus

Ökokavade eeskirjade lihtsustamiseks peaksid liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja 
kliimakohustusi ei topeltrahastataks.

Muudatusettepanek 2380
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
majandusliku elujõulisuse tagavaid 
investeeringuid, mis:

Or. fr
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Muudatusettepanek 2381
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis võimaldavad:

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on põhiliselt keeleline.

Muudatusettepanek 2382
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid tavasid, 
mis:

Or. en

Selgitus

Otsetoetuste kavades pole kohustusi vaja, kuna need suurendaksid põllumajandustootja 
aruandluskoormust. Viide kohustustele tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 2383
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 - sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva artikli alusel toetavad 
liikmesriigid üksnes neid kohustusi, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 2384
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldreeglina peaksid liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei 
topeltrahastataks.

Muudatusettepanek 2385
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2386
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) omavad positiivset mõju 
keskkonnale, kliimale ja loomade 
heaolule, kusjuures see positiivne mõju 
on objektiivsete teaduslike retsenseeritud 
tõendite põhjal oluliselt suurem võrreldes 
üksnes kohustuslike majandamisnõuete 
ning heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste standardite, mis on 
kehtestatud käesoleva jaotise I peatüki 2. 
jaos, järgimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 2387
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on kooskõlas käesoleva artikli 
lõikes 4 sätestatud kohustustega ning on 
rangemad kui teised kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

Or. en

Selgitus

Mõõdetavate tulemuste tagamiseks peavad meetmetega olema seotud põllumajandustootjale 
selged eesmärgid ja standardid.
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Muudatusettepanek 2388
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on vähemalt võrdväärsed
kohustuslike majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standarditega, mis on kehtestatud 
käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettapanek anda liikmesriikidele võimalus kehtestada 
ökokavades teatavad säästvad põllumajandustavad, mis on vähemalt samaväärsed või 
rangemad kui tingimuslikkuse kohustused. Nimetatud ökokavades ette nähtud tavade 
kasutuselevõtmine vabastaks põllumajandustootjad vastavate tingimuslikkuse süsteemi maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete järgimise kohustusest.

Muudatusettepanek 2389
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on vähemalt sama ranged kui 
kohustuslike majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

Or. en

Muudatusettepanek 2390
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) minna kaugemale kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on põhiliselt keeleline.

Muudatusettepanek 2391
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2392
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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nähtud kohustuslikud nõuded;

Or. en

Selgitus

Üldreeglina peaksid liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei 
topeltrahastataks.

Muudatusettepanek 2393
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) omavad oluliselt kõrgemat 
positiivset mõju keskkonnale kui väetiste 
ja taimekaitsevahendite kasutamise 
miinimumnõuded, ning on oluliselt 
rangemad kui loomade heaolu
miinimumnõuded ning muud siseriikliku ja 
liidu õigusega ette nähtud kohustuslikud 
nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 2394
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded;
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Or. en

Selgitus

See on tarbetu kordus, kuna standardeid on juba III lisas käsitletud.

Muudatusettepanek 2395
Albert Deß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2396
Franc Bogovič

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2397
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Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 2398
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2399
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) on vähemalt võrdväärsed väetiste 
ja taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuetega ning 
muude siseriikliku ja liidu õigusega ette 
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nähtud kohustuslikud nõuded; nähtud kohustuslike nõuetega;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettapanek anda liikmesriikidele võimalus kehtestada 
ökokavades teatavad säästvad põllumajandustavad, mis on vähemalt samaväärsed või 
rangemad kui tingimuslikkuse kohustused. Nimetatud ökokavades ette nähtud tavade 
kasutuselevõtmine vabastaks põllumajandustootjad vastavate tingimuslikkuse süsteemi maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete järgimise kohustusest.

Muudatusettepanek 2400
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2401
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr



PE631.981v01-00 136/186 AM\1171742ET.docx

ET

Selgitus

See muudatusettepanek on põhiliselt keeleline.

Muudatusettepanek 2402
Tom Vandenkendelaere

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 2403
Bas Belder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on reeglite sisuline ühtlustamine. Eri liikmesriikide 
põllumajandustootjatel peaks olema võimalik saada toetust sama kohustuse täitmise eest.

Muudatusettepanek 2404
Jørn Dohrmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eesrindlike põllumajandustootjate premeerimiseks ja reeglite sisuliseks ühtlustamiseks 
peaksid kõigi liikmesriikide põllumajandustootjad saama toetust sama tüüpi 
põllumajandustavade kasutamise eest. Praegune sõnastus võimaldaks ühe riigi 
põllumajandustootjatel saada toetust tava eest, mille eest teises riigis toetust ei anta, kuna see 
tava on juba teise riigi siseriiklikus õiguses nõudena sätestatud.

Muudatusettepanek 2405
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldreeglina peaksid liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei 
topeltrahastataks.

Muudatusettepanek 2406
Annie Schreijer-Pierik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2407
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a. Sellele tingimusele võivad 
vastata ka teatud põllumajandusmaad, 
mille põllumajanduslik ja/või majanduslik 
potentsiaal on madal, kuid mis on kõrge 
loodusväärtusega ning eraldavad 
puhverribana teisi põllumajandusmaid;

Or. en

Selgitus

Whereas, certain agricultural areas have low agricultural and/or economic potential due to 
e.g. inland inundation… etc., however, they represent a high natural value and may also 
serve as a buffer zone for other neighbouring agricultural territories. As regards these 
territories certain agricultural activities (production) may decrease the natural values and 
may also hamper the buffering functions of these territories. Therefore I suggest that in 
certain areas the prohibition of cultivation should satisfy the condition in point c) (go beyond 
the conditions of maintenance) if all other requirements are met.

Muudatusettepanek 2408
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(c) minna kaugemale kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on põhiliselt keeleline.

Muudatusettepanek 2409
Sofia Ribeiro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) vastavad punktides a, b ja c 
esitatud nõuetele ning aitavad kaasa 
selliste keskkonnahoidlike tavade 
säilitamisele, mis rakendavad 
ringmajanduse osana kasulikul viisil uute 
sisendite asemel põllumajandusliku 
majapidamise kõrvalsaadusi, eelkõige 
kariloomade sektoris.

Or. pt

Muudatusettepanek 2410
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c a) järgida punktide a, b ja c nõudeid 
ning aidata säilitada keskkonnale 
kasulikke tavasid, eelkõige ekstensiivset 
loomakasvatust ja pikaaegset 
põllumajandustootmist kõrgetel nõlvadel 
asuval põllumajandusmaal.

Or. fr

Selgitus

Kõrgete nõlvade põllumajandus toob märkimisväärset lisaväärtust asjaomaste 
territooriumide majandusele. Seda peab ÜPP raames saama käsitleda eraldi, et rakendada 
konkreetset säilitamis- ja dünaamilisemaks muutmise poliitikat, mis võimaldab tagada, et 
säilib nende alade kasutamine, kust pärinevad väga eripärased tooted ja kus maastik annab 
suurt lisaväärtust, millele tuginevad paljud majandustegevuse harud.

Muudatusettepanek 2411
Norbert Erdős

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) täidavad punktide a, b ja c nõuded 
ning aitavad säilitada keskkonnale 
kasulikke tavasid, eelkõige ekstensiivset 
loomakasvatust.

Or. en

Selgitus

Minu eesmärk on soodustada väikemäletsejate, näiteks lammaste ja kitsede ekstensiivset 
kasvamist ning muid maastikupärandit säilitavaid põllumajandussüsteeme.

Muudatusettepanek 2412
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) täidavad punktide a, b ja c nõuded 
ning aitavad säilitada keskkonnale 
kasulikke tavasid, eelkõige ekstensiivset 
loomakasvatust.

Or. en

Muudatusettepanek 2413
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldreeglina peaksid liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei 
topeltrahastataks.

Muudatusettepanek 2414
Paolo De Castro

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2415
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2416
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 65, jättes 
selle piirangu alt välja 
mahepõllumajandusliku tootmise ja 
integreeritud tootmise.

Or. es

Muudatusettepanek 2417
Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) erinevad 2. jaos sätestatud 
tingimuslikkusest ja toetuse eraldamisel 
võetud kohustustest lähtuvalt artiklist 65 
ning täiendavad neid.

Or. fr

Muudatusettepanek 2418
Estefanía Torres Martínez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 65, jättes 
selle piirangu alt välja 
mahepõllumajandusliku tootmise.

Or. es

Muudatusettepanek 2419
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) erinevad või on erineva määraga
toetuse eraldamisel võetud kohustustest 
lähtuvalt artiklist 65.

Or. es

Muudatusettepanek 2420
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Täiendavate kohustuste võtmist tuleks motiveerida, kui see aitab puutepinda laiendada.
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Muudatusettepanek 2421
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 2422
Miguel Viegas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2423
Annie Schreijer-Pierik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) ei too kaasa topeltrahastamist
toetuse eraldamisel lähtuvalt artiklist 65
võetud kohustustele.

Or. en



AM\1171742ET.docx 145/186 PE631.981v01-00

ET

Selgitus

Komisjoni ettepanek muudab ökokavade eeskirjad tarbetult keeruliseks. Selle asemel, et 
kategooriliselt välistada ökokavade toetused tõhustatud tingimuslikkuse korral, ning nõuda 
„erinevust“ lähtuvalt artiklist 65 võetud keskkonna- ja kliimaalastest kohustustest, tuleks 
lihtsalt nõuda, et ökokavade toetused ei põhjustaks nende kohustuste topeltrahastamist.

Muudatusettepanek 2424
Franc Bogovič

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) ei kattu toetuse eraldamisel võetud 
kohustustega lähtuvalt artiklitest 65 ja 67.

Or. en

Muudatusettepanek 2425
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on põhiliselt keeleline.

Muudatusettepanek 2426
Maria Lidia Senra Rodríguez

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

(d a) seisnevad tolmeldamistoetuses 
mittekutselistele mesinikele, kes 
kohustuvad tegelema keskkonnahoidliku 
ning looduslikke tolmeldajaid ja 
bioloogilist mitmekesisust mittekahjustava 
mesindusega. Liikmesriigid koostavad 
kliimat ja keskkonnasäästlike 
mesindustavade loetelu.

Or. es

Muudatusettepanek 2427
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) järgida määruse (EL) nr 
1151/2012 või riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste sertifitseerimiskordade 
alusel sertifitseeritud tootekirjelduse 
nõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 2428
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a Liikmesriigid võivad otsustada 
kehtestada ökokavad, et soodustada 
keskkonnale kasulikke tootmismudeleid, 
eriti ekstensiivset loomakasvatust või siis 
mitmekesiste põllukultuuride viljelemist 
koos loomakasvatusega hõlmavat 
segapõllumajandussüsteemi, ning 
edendada igat liiki põllumajanduslikke 
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tavasid, mille eesmärk on muu hulgas 
parandada püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Peale selle võivad need 
kavad hõlmata aruka põllumajandusega 
ja ringmajandusega seotud tavasid, 
näiteks põllumajandusjäätmete 
korduskasutamist, mittefossiilkütuste ja 
taastuvenergia kasutamist, rohumaade ja 
põllumaade süsinikuringluse juhtimist, 
toitaineringluse kavasid, vee sidumise 
meetodeid ja vee kvaliteedi kaitset, 
tolmeldajasõbralikke 
maaviljelusmeetodeid ja mesindusega 
seotud põllumajandustavasid, erosiooni 
pidurdamise ja põuakindluse 
suurendamise meetmeid ning elupaikade 
hoidmise kavasid. Ökokavad võivad 
toetada ka nende meetmete kollektiivset 
rakendamist. Ökokavadeks võivad olla ka 
rohujuuretasandi kavad, mis on 
eeltingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides ja selleks, et liikmesriikidele paremini teed näidata, tuleks määrusesse lisada 
näitlik loend vabatahtlikest lähenemisviisidest, millest liikmesriik võib omaenda ÜPP 
strateegiakavade koostamisel lähtuda. See loetelu sisaldus juba põhjendustes ning tuleks 
lisada ka artiklitesse.

Muudatusettepanek 2429
Nicola Caputo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a Liikmesriigid võivad otsustada 
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kehtestada ökokavad, et soodustada 
keskkonnale kasulikke tootmismudeleid, 
eriti ekstensiivset loomakasvatust või siis 
mitmekesiste põllukultuuride viljelemist 
koos loomakasvatusega hõlmavat 
segapõllumajandussüsteemi, ning 
edendada igat liiki põllumajanduslikke 
tavasid, mille eesmärk on muu hulgas 
parandada püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Peale selle võivad need 
kavad hõlmata aruka põllumajandusega 
ja ringmajandusega seotud tavasid, 
näiteks põllumajandusjäätmete 
korduskasutamist, mittefossiilkütuste ja 
taastuvenergia kasutamist, rohumaade ja 
põllumaade süsinikuringluse juhtimist, 
toitaineringluse kavasid, vee sidumise 
meetodeid ja vee kvaliteedi kaitset, 
tolmeldajasõbralikke 
maaviljelusmeetodeid ja mesindusega 
seotud põllumajandustavasid, erosiooni 
pidurdamise ja põuakindluse 
suurendamise meetmeid ning elupaikade 
hoidmise kavasid. Ökokavad võivad 
toetada ka nende meetmete kollektiivset 
rakendamist. Ökokavadeks võivad olla ka 
rohujuuretasandi kavad, mis on 
eeltingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides ja selleks, et liikmesriikidele paremini teed näidata, tuleks määrusesse lisada 
näitlik loend vabatahtlikest lähenemisviisidest, millest liikmesriik võib omaenda ÜPP 
strateegiakavade koostamisel lähtuda. See loetelu sisaldus juba põhjendustes ning tuleks 
lisada ka artiklitesse.

Muudatusettepanek 2430
Sofia Ribeiro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a Liikmesriigid võivad otsustada 
kehtestada ökokavad, et soodustada 
keskkonnale kasulikke tootmismudeleid, 
eriti ekstensiivset loomakasvatust või siis 
mitmekesiste põllukultuuride viljelemist 
koos loomakasvatusega hõlmavat 
segapõllumajandussüsteemi, ning 
edendada igat liiki põllumajanduslikke 
tavasid, mille eesmärk on muu hulgas 
parandada püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Peale selle võivad need 
kavad hõlmata aruka põllumajandusega 
seotud tavasid ning mittefossiilkütuste ja 
taastuvenergia kasutamist edendavaid 
tavasid, rohumaade ja põllumaade 
süsinikuringluse juhtimist, 
toitaineringluse kavasid, vee sidumise 
meetodeid ja vee kvaliteedi kaitset, 
mesilasesõbralikke maaviljelusmeetodeid 
ja mesindusega seotud 
põllumajandustavasid, erosiooni 
pidurdamise ja põuakindluse 
suurendamise meetmeid ning elupaikade 
hoidmise kavasid. Ökokavad võivad 
toetada ka nende meetmete kollektiivset 
rakendamist. Ökokavadeks võivad olla ka 
rohujuuretasandi kavad, mis on 
eeltingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2431
Nuno Melo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a Liikmesriigid võivad otsustada 
kehtestada ökokavad, et soodustada 
keskkonnale kasulikke tootmismudeleid, 
eriti ekstensiivset loomakasvatust või siis 
mitmekesiste põllukultuuride viljelemist 
koos loomakasvatusega hõlmavat 
segapõllumajandussüsteemi, ning 
edendada igat liiki põllumajanduslikke 
tavasid, mille eesmärk on muu hulgas 
parandada püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Peale selle võivad need 
kavad hõlmata aruka põllumajandusega 
seotud tavasid ning mittefossiilkütuste ja 
taastuvenergia kasutamist edendavaid 
tavasid, rohumaade ja põllumaade 
süsinikuringluse juhtimist, 
toitaineringluse kavasid, vee sidumise 
meetodeid ja vee kvaliteedi kaitset, 
mesilasesõbralikke maaviljelusmeetodeid 
ja mesindusega seotud 
põllumajandustavasid, erosiooni 
pidurdamise ja põuakindluse 
suurendamise meetmeid ning elupaikade 
hoidmise kavasid. Ökokavad võivad 
toetada ka nende meetmete kollektiivset 
rakendamist. Ökokavadeks võivad olla ka 
rohujuuretasandi kavad, mis on 
eeltingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2432
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Vabatahtlikele kliima- ja 
keskkonnakavadele makstakse toetust iga-
aastase maksena, sealhulgas 
kindlasummalise maksena,
rahastamiskõlbliku hektari või 
põllumajandusettevõtte kohta ja seda 
antakse kas:

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse täiendada raportööri muudatust eesmärgiga 
lihtsustada vabatahtlike kliima- ja keskkonnakavade toetamist.

Muudatusettepanek 2433
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid eraldavad 20% 
otsetoetustest ökokavadele. Ökokavadele 
makstakse toetust iga-aastase maksena 
rahastamiskõlbliku hektari kohta ja seda 
antakse kas:

Or. en

Muudatusettepanek 2434
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Ökokavadele makstakse toetust iga-
aastase maksena rahastamiskõlbliku hektari 
kohta või muu maksena muul kui maal 
põhineva meetme kohta ja seda antakse 
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kas:

Or. nl

Muudatusettepanek 2435
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. „Ökokavadele“ makstakse toetust 
25% otsetoetustest iga-aastase maksena 
ühtse kindla toetusmääraga
rahastamiskõlbliku hektari kohta ja seda 
antakse:

Or. en

Selgitus

Selleks, et ökokavasid kasutataks, tuleb sellele meetmele eraldada piisav osa otsetoetustest. 
Neid tuleb toetada võrdselt, sest nõuete täitmisega kaasnev kulu on sama.

Muudatusettepanek 2436
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 2437
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Sellega antakse ökokava võimalus ka maata või sega- ehk põllumajandus- ja 
loomakasvatusettevõtetele (mille puhul on äärmiselt keeruline hektari kohta makstavat toetust 
kindlaks määrata) ning kes täidavad keskkonnaalaseid kohustusi (nt kasvuhoonegaaside või 
ammonniaagi heidete vähendamine). Samuti võetakse arvesse mesitarusid.

Muudatusettepanek 2438
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2439
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ökokavadele makstakse toetust iga-
aastase maksena rahastamiskõlbliku hektari 

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

Or. pt

Muudatusettepanek 2440
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üks toetus põllumajandusettevõtte kohta võimaldaks kavva lisada ilma maata 
karjakasvatajad.

Muudatusettepanek 2441
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2442
Manolis Kefalogiannis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üks toetus põllumajandusettevõtte kohta võimaldaks kavva lisada ilma maata 
karjakasvatajad.

Muudatusettepanek 2443
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2444
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) täiendava toetusena lisaks
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(a) toetusena, mida makstakse avalike 
hüvede soodustamise ja pakkumise eest 
sellise põllumajandustegevuse kaudu, mis 
on kasulik keskkonnale ja kliimale, ja mis 
lisandub põhilisele sissetulekutoetusele, 
nagu on kehtestatud käesoleva jao 2. 
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alajaos, eelkõige kindlamääralise 
ergutustoetusena

Or. fr

Selgitus

Ökokava peaks innustaval viisil toetama põllumajandustootjaid, kes võtavad kasutusele uusi 
tavasid, kindlasummalise maksega, millega toetatakse põllumajanduse pakutavaid teenuseid 
või hüvitatakse ülekulusid ja alalaekumisi.

Muudatusettepanek 2445
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, ainult 
nende hektarite eest, millel keskkonda 
säästvat tava rakendatakse, või

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjatele peaks maksma ainult nende hektarite eest, millel nad ökokava 
rakendavad.

Muudatusettepanek 2446
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos,
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käsitletava tavaga hõlmatud hektaritel, 
või

Or. es

Muudatusettepanek 2447
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ökokavad peavad jääma otsetoetustest rahastatavasse I sambasse.

Muudatusettepanek 2448
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad kulud ja saamata 
jäänud tulud kooskõlas artikli 65 
lõikega 5. Vajaduse korral võivad nad 
katta ka tehingu maksumuse. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Liikmesriigid 
suurendavad toetusesaajate 
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motiveerimiseks hüvitist preemia võrra, 
mida makstakse avalike hüvede 
pakkumise eest ning mille maksmisel 
lähtutakse mittediskrimineerivatest 
kriteeriumitest ja käesolevas määruses 
sätestatud näitajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 2449
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65.

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65. See toetus võimaldab toetada 
tootmist täiendavaid (positiivse 
välismõjuga) ökosüsteemi teenuseid, mida 
turg ei tasusta. Toetuse suurus võib 
sõltuda iga tootmismudelis muutuseid 
lubava tava või tavade kogu 
jätkusuutlikkuse ambitsiooni tasemest.

Or. fr

Muudatusettepanek 2450
Peter Jahr, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65.

(b) stiimulitega toetustena, millega 
hüvitatakse toetusesaajatele täielikult või 
osaliselt kohustustega seonduvad 
täiendavad kulud ja saamata jäänud tulud, 
nagu on sätestatud artiklis 65.
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Or. de

Selgitus

Üldiselt peavad ELi põllumajandustoetused põhinema rohkem vabatahtlikkusel, paindlikkusel 
ja väärtustamisel rangete nõuete, kontrollide ning sanktsioonide asemel, et suurendada veelgi 
keskkonna- ja kliimateenuste vastuvõetavust põllumajandustootjatele. Keskkonna- ja 
kliimateenused peavad olema põllumajandustootjate jaoks majanduslikult atraktiivsed. . 
Seega on vastavad stiimulid nii meetmete jaoks seoses 1. samba ökokavadega kui ka 2. samba 
põllumajanduslike keskkonna- ja kliimameetmete (AUKM) jaoks hädavajalikud (vt artikli 28 
lõiget 6 ja artikli 65 lõiget 6).

Muudatusettepanek 2451
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad kulud ja saamata 
jäänud tulud kooskõlas artikli 65 
lõikega 6, mutatis mutandis.

Or. en

Selgitus

WTO jätab küllaldaselt otsustusruumi kulude ja saamatajäänud tulude hüvitise täiendamiseks 
proportsionaalse preemiaga, mis muudaks ökokavades osalemise atraktiivsemaks. Eeskirjad 
näevad ette, et artikli 28 ökokavade preemia peaks olema sama nagu artikli 65 keskkonna- ja 
kliimakohustuste preemia, aga komisjoni ettepanek ei vasta sellele nõudele. Siin toodud 
alternatiivne sõnastus tagab õiguskindluse.

Muudatusettepanek 2452
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
käesoleva artikli alusel võetud
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse korrigeerida midagi, mis tundub olevat viga, nimelt 
selleks, et vältida kahekordset rahastamist, tuleb täpsustada, et kohustusi rahastatakse artikli 
28 ja mitte artikli 65 alusel.

Muudatusettepanek 2453
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65.

(b) toetustena, millega makstakse
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65.

Or. es

Muudatusettepanek 2454
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetustena, millega hüvitatakse
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on 
sätestatud artiklis 65.

(b) toetustena, mille eesmärk on 
hüvitada toetusesaajatele kõik kooskõlas 
käesoleva artikliga võetud kohustustest 
tulenenud täiendavad kulud ja nende 
kohustuste tõttu saamata jäänud tulud või 
osa neist kuludest ja saamatajäänud 
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tuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 2455
Paul Brannen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a) alusel makstav toetus on 
mõeldud üksnes tulemuspõhiste 
toetuskavade premeerimiseks, mitte 
haldusmeetmete premeerimiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna ökokava võib rakendada kahel kujul (hüvitisena lisakulude või saamatajäänud tulude 
eest või täiendava toetusena), on täiendava toetuse tulemuslikkus tagatav üksnes juhul, kui 
seda saab rakendada ainult tulemuspõhistele kavadele.

Muudatusettepanek 2456
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 28 alusel toimuvad sekkumised peavad olema kooskõlas artikli 65 alusel toimuvate 
sekkumistega. Samas on artikli 28 lõike 5 punktis d kirjas, et kava raames toimuvad 
sekkumised peavad erinema II samba alusel võetud kliima- ja keskkonnakohustustest, millele 
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viidatakse artiklis 65. Need kaks nõuet tunduvad olevat vastuolus. Selle vastuolu tõttu tuleks 
artikli 28 lõige 7 välja jätta.

Muudatusettepanek 2457
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Liikmesriigid tagavad, vajadusel 
koostöös piirkondadega, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65, piiritledes selgelt 
keskkonnakavade alla kuuluvad 
sekkumised ning maapiirkondade 
arenguga seotud sekkumised. Meetmete 
puhul, kus eristuseks on keskkonnanõuete 
tase, jälgivad liikmesriigid, et ei toimuks 
topeltrahastamist nii käesolevas artiklis 
määratletud meetmete kui ka artiklis 65 
nimetatud põllumajanduslike 
keskkonnameetmete alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 2458
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikli 65 alusel toimuvate 
sekkumistega ega vähenda nende 
toimivust.

Or. en

Muudatusettepanek 2459
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Michel Dantin, Angélique Delahaye, Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse välja jätta komisjoni õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kliima- ja keskkonnakavade määratlemiseks, mida tuleb määratleda alusaktis. 
Tegemist on ka põllumajandusalaste õigusaktide olulise elemendiga.

Muudatusettepanek 2460
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2461
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2462
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2463
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 2464
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alusakt peaks sisaldama kõiki ökokavade ühiseid elemente; vastasel juhul tuleb puuduvad 
elemendid sätestada rakendusaktides.

Muudatusettepanek 2465
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alusakt peaks sisaldama kõiki ökokavade ühiseid elemente.

Muudatusettepanek 2466
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

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

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik vajalikud eeskirjad tuleb sätestada alusaktis. See on oluline, kuna neis küsimustes tuleb 
otsused langetada nõukogu ja Euroopa Parlamendi tasemel. Lisaks peavad ÜPP 
strateegiakavade koostamisel kõik asjaomased EL-i eeskirjad teada olema.

Muudatusettepanek 2467
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2468
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2469
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Täiendavad maksed on 
abikõlblikud, kui need on geograafiliselt 
koondatud elupaikade ühendatust ja ELi 
rohelise taristu strateegiat toetavate 
mastaapsemate kavade teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2470
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8a. Olenemata kasutusele võetud 
tavade lisandväärtusest, peab toetatav 
tootmismudel olema keskkonna ja kliima 
mõistes globaalselt säästev.

Or. pt

Muudatusettepanek 2471
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kliima- ja keskkonnakavad 
moodustavad vähemalt 30 % igas 
liikmesriigis otsetoetuste jaoks ette nähtud 
eelarvest.

Or. es

Muudatusettepanek 2472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a

Konkurentsivõime suurendamise kavad

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud konkurentsivõime 
suurendamise kavad 
(„konkurentsikavad“) käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse teha kulutusi, mis 
aitaksid kaasa põllumajandustootja 
põllumajandusliku konkurentsivõime 
suurendamisele.

3. Liikmesriigid koostavad loetelu 
abikõlblikest kulutuste kategooriatest, mis 
aitavad kaasa põllumajandustootja 
põllumajandusliku konkurentsivõime 
suurendamisele.

4. Kõnealused kulutused tuleb kavandada 
nii, et need vastaksid ühele või mitmele 
konkreetsele majanduslikule eesmärgile, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
a, b ja c, ning panustaksid artiklis 5 
sätestatud sektoriülesele eesmärgile.
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5. Selle sekkumisliigi alusel toetavad 
liikmesriigid üksnes neid kohustusi, mille 
toetamine ei tooks käesoleva määruse 
suhtes kaasa topeltrahastamist.

6. Konkurentsikavadele makstakse toetust 
iga-aastase maksena ja seda antakse kas:

(a) täiendava abikõlblike hektarite põhise 
toetusena lisaks põhilisele 
sissetulekutoetusele, nagu on kehtestatud 
käesoleva jao 2. alajaos, või

(b) toetusena toetusesaaja kulutuste 
täielikuks või osaliseks hüvitamiseks või

(c) sellele sekkumisliigile vastavate 
väljundite põhjal.

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine oleks 
kooskõlas artiklitega 27, 28, 65, 68, 69, 
70, 71 ja 72.

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

Or. en

Selgitus

Konkurentsiskeemid on artiklites 5 ja 6 nimetatud eesmärkidega konkreetsemalt seotud ning 
suunavad selle meetme täpsemalt ÜPP majanduslike eesmärkide täitmisele.

Muudatusettepanek 2473
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 3 – alajagu 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus

Tootmiskohustusega seotud toetus
(seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti ulatuses)
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Or. en

Muudatusettepanek 2474
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – II peatükk – 3. jagu – 1. alajagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus

Tootmisega seotud sissetulekutoetus

Or. pt

Muudatusettepanek 2475
Peter Jahr, Ulrike Müller, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad anda 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust tegelikele 
põllumajandustootjatele käesolevas alajaos 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb. Kui liikmesriigid 
otsustavad anda tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust, tagavad 
liikmesriigid, et seeläbi ei põhjustata ELi 
siseturul konkurentsimoonutusi.

Or. de

Muudatusettepanek 2476
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 2477
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 2478
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 2479
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2480
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eelistaksin (üldmääruses kokkulepitud) valikupõhist süsteemi, milles liikmesriigid saaksid ise 
otsustada, kas rakendada kriteeriumi „tõeline põllumajandustootja“. Seetõttu ei tohiks seda 
lisada otsetoetuste põhinõuete hulka.
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Muudatusettepanek 2481
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tootmiskohustusega seotud toetust 
võib anda üksnes nendele sektoritele või 
nendele liikmesriigi piirkondadele, kus 
konkreetsete põllumajanduslike 
tootmisviiside või põllumajandussektorite 
puhul, mis on eriti tähtsad majanduslikel, 
sotsiaalsetel või keskkonnaalastel 
põhjustel, esineb teatavaid probleeme.
Liikmesriikide sekkumine aitab toetada 
artiklis 30 loetletud sektoreid ning tootmist 
või konkreetseid põllumajanduslikke 
tootmisviise, et ületada selle või nendega 
seotud raskusi, parandades nende 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või 
kvaliteeti.

Or. en

Selgitus

Minu arvates tuleks praegused eeskirjad säilitada.

Muudatusettepanek 2482
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi, 
parandades nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või kvaliteeti. 
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jätkusuutlikkust või kvaliteeti. Liikmesriigid võivad ÜPP strateegiakavas 
lisada ka teisi toetatavaid sektoreid peale 
artiklis 30 loetletud sektorite, kui see on 
nende sektorite vajaduste hindamises 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik tootmiskohustusega seotud toetust vajavaid sektoreid 
ise valida, kuna sektorite vajadused ja probleemid on eri liikmesriikides erinevad.

Muudatusettepanek 2483
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi või 
parandada nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või kvaliteeti. 
Liikmesriigid võivad ÜPP strateegiakavas 
lisada ka teisi toetatavaid sektoreid peale 
artiklis 30 loetletud sektorite, kui see on 
nende sektorite vajaduste hindamises 
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2484
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi, 
parandades nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või kvaliteeti. Lisaks 
peavad need sekkumised aitama kaasa 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
osutatud erieesmärkide saavutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 2485
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi, toetades 
neid nende konkurentsivõime 
suurendamisel, nende struktureerimisel 
või nende jätkusuutlikkuse või kvaliteedi 
parandamisel.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse anda liikmesriikidele õigus anda tootmiskohustusega 
seotud toetust struktureerimisega seotud probleemide all kannatavatele sektoritele.

Muudatusettepanek 2486
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

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

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, toetades 
neid nende konkurentsivõime 
suurendamisel, nende struktureerimisel 
või nende jätkusuutlikkuse või kvaliteedi 
parandamisel.

Or. fr

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetust peab olema võimalik anda kõikidele sektoritele, eelkõige 
nendele, millel on strateegiline tähtsus, nagu liblikõielised, sõltumatu raskuste omamise 
asjaolust. Nende toetuste võimaliku eesmärgina kehtestatakse sektorite struktureerimise 
parandamine.

Muudatusettepanek 2487
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriikide sekkumine aitab
toetatavatel sektoritel ning tootmisel või 
konkreetsetel põllumajanduslikel 
tootmisviisidel ületada selle või nendega 
seotud raskusi, parandades nende 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või 
kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 2488
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

toetatavatel sektoritel ning tootmisel või 
konkreetsetel põllumajanduslikel 
tootmisviisidel ületada selle või nendega 
seotud raskusi, parandades nende 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või 
kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 2489
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse põllumajandussektorite muutumise ja kvaliteedi 
parandamise toetamise eesmärgi raames kehtestada, et liikmesriigid võiksid saada suunata 
või suurendada tootmiskohustusega seotud toetust vastavalt toetusesaaja kohustusele 
parandada oma kvaliteeti või konkurentsivõimet või sektorit struktureerida. Liikmesriikidel 
peab olema võimalik muuta makstavaid ühikusummasid sõltuvalt taotleja toetuskõlblikest 
omadustest, maast või põllumajandusloomadest.

Muudatusettepanek 2490
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 

3. Tootmiskohustusega seotud toetus 
on tootmist piirav kava, mis on iga-aastase 
toetuse vormis ja põhineb kehtestatud 
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toetuse vormis hektari või looma kohta. pindaladel ning saakidel või kehtestatud 
loomade arvul; seejuures tuleb järgida 
rahalisi ülempiire, mida liikmesriigid 
peavad artiklis 106 osutatud ÜPP 
strateegiakava raames igale meetmele 
kehtestama ja mille komisjon peab heaks 
kiitma.

Or. de

Muudatusettepanek 2491
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tootmiskohustusega seotud toetust 
antakse iga-aastase toetuse vormis hektari 
või looma kohta kindlates arvulistes 
piirides, see põhineb kindlal arvul 
loomadel ning artiklis 4 sätestatud 
loomkoormuse ülempiiri ei tohi ületada.

Or. en

Muudatusettepanek 2492
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis hektari või looma kohta 
ning seda võidakse varasema viiteperioodi 
jooksul eraldatud toetusõiguste alusel 
edasi maksta.

Or. nl
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Muudatusettepanek 2493
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis hektari või looma kohta, 
mille summat liikmesriik võib piirata 
toetuse paremaks jaotamiseks..

Or. en

Muudatusettepanek 2494
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tootmisega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis hektari või looma kohta ja 
sellele võidakse toetuse õiglasema 
jaotamise huvides kehtestada ülemmäär.

Or. pt

Muudatusettepanek 2495
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tootmiskohustusega seotud 
tootmistoetust antakse iga-aastase toetuse 
vormis hektari või looma kohta vastavalt 
liikmesriikide poolt kehtestatud 
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piirmäärale.

Or. es

Muudatusettepanek 2496
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Minu arvates tuleks praegused eeskirjad säilitada.

Muudatusettepanek 2497
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis toodangu koguse kohta.

Or. hr

Muudatusettepanek 2498
Estefanía Torres Martínez

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

3 a. ÜPP tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse heakskiitmiseks 
esitavad liikmesriigid sektori sotsiaal-
majandusliku analüüsi, milles tuuakse 
selgelt välja toetusvajadused, ning 
keskkonnaanalüüsi, milles näidatakse, et 
kõnealused toetused ei avalda 
keskkonnale negatiivset mõju ega takista 
mingil moel XI lisas sätestatud 
õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmist, ning, vajaduse korral, toimingud 
ja meetmed, millega viiakse 
tootmissüsteemid kooskõlla keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega.

Or. es

Muudatusettepanek 2499
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Thomas Waitz
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab kooskõlas 
V jaotise III peatükiga, et 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust loomakasvatajatele 
antaks ainult neile 
põllumajandustootjatele, kes ei ületa oma 
vesikonna jaoks määratud loomkoormuse 
ülempiiri 1a.

_________________

1a Defineeritud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik

Or. en
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Selgitus

Kuna tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetustega toetatakse sageli intensiivset 
loomakasvatust liha ja piima tootmiseks, tuleb ületootmise negatiivsete mõjude 
leevendamiseks, eelkõige kliimale ja põllumajandustootjate sissetulekule avalduva negatiivse 
mõju leevendamiseks eraldada toetusi ainult põllumajandusettevõtetele, mis ei ületa 
sätestatud loomkoormusi, ning aidata põllumajandustootjatel minna üle mitmekesisematele 
tootmismudelitele. See kaitsemeede on mõeldud ka ületootmise vältimiseks. Loomkoormuse 
ülempiiride piirkondlikele erinevustele kohandamisel võib lähtuda veepoliitika raamdirektiivi 
veemajanduskavadest.

Muudatusettepanek 2500
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tootmiskohustusega seotud toetust 
võib suunata või suurendada vastavalt 
toetusesaaja kohustusele parandada oma 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust, 
kvaliteeti või sektorit struktureerida.

Or. fr

Selgitus

Võimalus suunata või suurendada tootmiskohustusega seotud toetust vastavalt toetusesaaja 
kohustusele parandada oma kvaliteeti, konkurentsivõimet või jätkusuutlikkust (näiteks 
mahepõllumajanduse puhul).

Muudatusettepanek 2501
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad määrata 
rahalise künnise ning anda 
tootmiskohustusega seotud otsetoetusi 
ainult neile põllumajandustootjatele, kelle 
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tootmiskohustusega seotud otsetoetuste 
kogusumma ületab künnist.

Or. en

Selgitus

Süsteemi lihtsustamiseks on oluline, et liikmesriigid võiksid määrata rahalise künnise ning 
anda tootmiskohustusega seotud otsetoetusi ainult neile põllumajandustootjatele, kelle 
tootmiskohustusega seotud otsetoetuste kogusumma ületab künnist.

Muudatusettepanek 2502
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui liikmesriik pakub oma 
strateegiakavas, nagu on sätestatud 
artiklis 106, välja vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse, siis 
tagab komisjon järgmise:

(a) toetus on kooskõlas põhimõttega „ära 
põhjusta kahju“;

(b) olemas on selge keskkonnaalane või 
ühiskondlik vajadus või kasu, mis on 
põhjendatud empiiriliste, kvantitatiivsete 
ja sõltumatult kontrollitavate tõenditega;

(c) toetust kasutatakse liidu toiduga 
kindlustamise vajaduste rahuldamiseks ja 
et see ei moonuta sise- ega rahvusvahelisi 
turge;

(d) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse eraldamine ei vii 
selliste kaubandustulemusteni, mis 
mõjutavad negatiivselt põllumajandus- ja 
toidusektori investeeringuid ning tootmise 
ja töötlemise arengut arenevates 
partnerriikides;

(e) vabatahtlikke tootmiskohustusega 
seotud teotusi ei eraldata turgudele, mis 
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on kriisis ületootmise või ülepakkumise 
tõttu;

(f) loomakasvatuse jaoks eraldatakse 
toetusi ainult juhul, kui loomkoormus on 
madal ning jääb asjaomaste vesikondade 
ökoloogilise taluvusvõime piiridesse 
vastavalt veepoliitika raamdirektiivile 
2000/60/EÜ ning kui see on seotud 
piisavate sööda- või karjamaadega, mida 
säilitatakse ilma väliste sisenditeta.

Ülalmainitud tingimuste täitmise korral 
võib komisjon liikmesriigi poolt välja 
pakutud muutujad heaks kiita või neid 
koostöös liikmesriigiga muuta vastavalt
käesoleva määruse artiklitele 115 ja 116.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetused peaksid sõltuma kestlikkuse kriteeriumite 
rangest järgimisest, kuna need moonutavad turgu nii ELis kui ka väljaspool seda, viies 
tootmise ühtedest liikmesriikidest teistesse või kolmandatest riikidest liikmesriikidesse.

Muudatusettepanek 2503
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud

Kohaldamisala

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

Or. en

Selgitus

Lihtsuse huvides eelistaksin jätta liikmesriikidele vabaduse toetada teatud raskustes 
põllumajandusliike või põllumajandussektoreid või piirkondi, kus teatud raskustes 
põllumajandusliigid või põllumajandussektorid on majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaalastel põhjustel iseäranis olulised. See loend oleks liialt piirav. Veel üks võimalus 
oleks lisada loetellu sealiha, kanaliha, munad ja tubakas.

Muudatusettepanek 2504
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud

Kohaldamisala

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

Or. en

Muudatusettepanek 2505
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl
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