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Muudatusettepanek 3256
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 3. peatükk 3 – jagu 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu 7 a

Haridusasutustes puu- ja köögiviljade 
ning piima ja piimatoodete pakkumise 
toetus

Artikkel 63a

Sihtrühm

Põllumajandustoodete jagamisega ja laste
toitumisharjumuste parandamisega 
seotud toetuskava on suunatud lastele, kes 
käivad korrapäraselt lasteaias, eelkoolis, 
algkoolis, põhikoolis või õppeasutuses, 
kus on võimalik omandada keskharidust, 
mida juhivad või tunnustavad liikmesriigi 
pädevad asutused.

Artikkel 63 b

Toetus koolipuuvilja ja -köögivilja ning 
koolipiima pakkumiseks, kaasnevateks 
haridusmeetmeteks ja seonduvateks 
kuludeks

1. Liidu toetust antakse artiklis 22 
osutatud haridusasutustes käivatele 
lastele:

a) käesoleva artikli lõigetes 3, 4 ja 5 
osutatud toetuskõlblike toodete 
pakkumiseks ja jagamiseks;

b) kaasnevateks haridusmeetmeteks ning

c) teatavate kulude katteks, mis 
seonduvad seadmete, teavitamise, 
järelevalve ja hindamisega, kui 
kõnealused kulud ei ole hõlmatud 
käesoleva lõigu punktiga a, logistika ja 
jagamisega. Kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikli 43 lõikega 3 kehtestab 
nõukogu käesoleva lõike esimese lõigu 
punktides b ja c osutatud meetmeid ja 
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kulusid hõlmava liidu toetuse piirmäärad.

2. Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

a) „koolipuuvili ja -köögivili” – lõike 3 
punktis a ja lõike 4 punktis a osutatud 
tooted;

b) „koolipiim” – lõike 3 punktis b, lõike 4 
punktis b ja V lisas osutatud tooted.

3. Lõike 1 kohaselt kehtestatud 
toetuskavas (edaspidi „koolikava“) 
osaleda soovivad liikmesriigid, kes 
taotlevad vastavat liidu toetust, eelistavad 
siseriiklikke olusid arvesse võttes toodete 
jagamist ühest või mõlemast järgmisest 
rühmast:

a) puu- ja köögivili ning banaanisektori 
värsked tooted;

b) joogipiim ja selle laktoosivabad 
alternatiivid.

4. Olenemata lõikest 3, selleks et 
edendada konkreetsete toodete tarbimist 
ja/või reageerida oma territooriumil laste 
erilistele toitainevajadustele, võivad 
liikmesriigid siiski näha ette toodete 
jagamise ühest või mõlemast järgmisest 
rühmast:

a) töödeldud puu- ja köögiviljatooted, 
lisaks lõike 3 punktis a osutatud toodetele;

b) juust, kohupiim, jogurt ja muud 
fermenteeritud või hapendatud 
piimatooted ilma lisatud lõhna- ja 
maitseaineteta, puuviljade, pähklite või 
kakaota, lisaks lõike 3 punktis b osutatud 
toodetele.

5. Juhul kui liikmesriigid peavad seda 
koolikava eesmärkide ja lõikes 8 osutatud 
strateegiate eesmärkide saavutamise 
seisukohalt vajalikuks, võivad nad lisaks 
lõigetes 3 ja 4 osutatud toodetele jagada V 
lisas loetletud tooteid.

Sellisel juhul makstakse liidu toetust 
ainult jagatava toote piimakomponendile. 
Kõnealune piimakomponent ei tohi 
moodustada vähem kui 90 % kaalust V 
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lisa I kategooria toodete puhul ning 75 % 
kaalust V lisa II kategooria toodete puhul.

Nõukogu määrab kindlaks liidu toetuse 
määra piimakomponendile kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 43 lõikega 3.

6. Koolikava raames jagatavad tooted ei 
tohi sisaldada ühtegi järgmistest:

a) lisatud suhkur;

b) lisatud sool;

c) lisatud rasv;

d) lisatud magusained;

e) lisatud kunstlikud lõhna- ja 
maitsetugevdajad E 620–E 650, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008 ( 4 
).

Olenemata käesoleva lõike esimesest 
lõigust võib iga liikmesriik siiski pärast 
oma tervise ja toitumise eest vastutavatelt 
riiklikelt asutustelt riiklike menetluste 
kohaselt asjakohase loa saamist 
otsustada, et lõigetes 4 ja 5 osutatud 
toetuskõlblikud tooted võivad sisaldada 
piiratud koguses lisatud suhkrut, soola 
ja/või rasva.

7. Lisaks käesoleva artikli lõigetes 3, 4 ja 
5 osutatud toodetele võivad liikmesriigid 
näha kaasnevate haridusmeetmete raames 
ette muude põllumajandustoodete, 
eelkõige artikli 1 lõike 2 punktides g ja v 
loetletud toodete hõlmamise.

8. Liikmesriigid koostavad koolikavas 
osalemise tingimusena enne selles 
osalemist ning seejärel iga kuue aasta 
järel kava riikliku või piirkondliku 
rakendamisstrateegia. Strateegiat saab 
muuta asutus, kes vastutab selle 
väljatöötamise eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, eriti seoses 
järelevalve, hindamise ja saadud 
tulemustega. Strateegia sisaldab vähemalt 
täidetavate vajaduste määratlust, 
vajaduste tähtsusjärjekorras liigitamist, 
sihtrühma märkimist, oodatavaid 
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tulemusi, ja kui need on olemas, 
kvantitatiivseid eesmärke, võrreldes 
lähteolukorraga ning selle strateegiaga 
määratakse kindlaks nende eesmärkide 
saavutamiseks kõige sobivamad vahendid.

Strateegia võib sisaldada koolikava 
rakendamisega seotud konkreetseid 
elemente, sealhulgas kava haldamise 
hõlbustamiseks ette nähtud elemente.

9. Liikmesriigid määravad oma 
strateegiates kindlaks kõigi koolikava 
alusel korrapärase jagamise või 
kaasnevate haridusmeetmete raames 
pakutavate toodete loetelu. Ilma et see 
piiraks lõike 6 kohaldamist, tagavad nad
kõnealuse loetelu koostamisel ka tervise ja 
toitumise eest vastutavate riiklike asutuste 
asjakohase osalemise või neilt kõnealuse 
loetelu kohta asjakohase loa saamise 
kooskõlas riiklike menetlustega.

10. Koolikava tõhususe tagamiseks 
näevad liikmesriigid ette ka kaasnevad 
haridusmeetmed, mis võivad muu hulgas 
hõlmata meetmeid ja tegevust, mille 
eesmärk on taastada lastel seos 
põllumajandusega tegevuste, näiteks 
põllumajandusettevõtete külastamise 
kaudu, ning suurema valiku 
põllumajandustoodete jagamine, nagu on 
osutatud lõikes 7. Kõnealuseid meetmeid 
võib kasutada ka laste harimiseks 
seonduvates küsimustes, nagu näiteks 
tervislikud toitumisharjumused, 
kohalikud toiduahelad, 
mahepõllumajandus, jätkusuutlik 
tootmine või toiduainete raiskamise vastu 
võitlemine.

11. Liikmesriigid, kes valivad jagatavaid 
tooteid või kaasnevaid haridusmeetmed, 
lähtuvad ühest või enamast järgmisest 
objektiivsest kriteeriumist: kohalike või 
piirkondlike toodete tervise- ja 
keskkonnakaalutlustest, hooajalisusest, 
sordist ja kättesaadavusest, 
esmatähtsustades võimalusel liidu tooteid. 
Liikmesriigid võivad eelistada eriti 
kohalikke või piirkondlikke, mahetooteid, 
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lühikeste tarneahelatega või 
keskkonnasäästlikke tooteid ning 
vajaduse korral määruses (EL) nr 
1151/2012 sätestatud kvaliteedikavade 
alusel heakskiidetud tooteid

Liikmesriigid võivad kaaluda oma 
strateegiates jätkusuutlikkuse ja õiglase 
kaubanduse alaste kaalutluste 
esmatähtsustamist.

Artikkel 63 c

Rahastamissätted

1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 
lõike 4 kohaldamist, ei tohi artikli 23 
lõikes 1 osutatud toetus, mis on eraldatud 
toodete jagamiseks koolikava raames, 
kaasnevateks haridusmeetmeteks ja 
seonduvate kulude katteks, ületada 250 
miljonit eurot kooliaasta kohta.

Selline üldine piirang tähendab, et toetus 
a) kooli puu- ja köögivilja puhul ei ületa 
150 miljonit eurot õppeaasta kohta; b) 
koolipiima puhul: 100 miljonit eurot 
õppeaasta kohta.

2. Lõikes 1 osutatud toetuse eraldamisel 
igale liikmesriigile võetakse arvesse 
järgmist:

a) 6–10-aastaste laste arv asjaomases 
liikmesriigis;

b) asjaomase liikmesriigi eri piirkondade 
arengutase, et suurem toetus eraldataks 
vähem arenenud piirkondadele ja Egeuse 
mere väikesaartele määruse (EL) nr 
229/2013 artikli 1 lõike 2 tähenduses, 
ning

c) koolipiima puhul lisaks punktides a ja b 
osutatud kriteeriumidele ka varasem liidu 
toetuse kasutamine piima ja piimatoodete 
lastele pakkumisel.

Asjaomastele liikmesriikidele tehtavad 
eraldised peavad tagama suurema toetuse 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 
loetletud äärepoolseimatele piirkondadele, 
et võtta arvesse kõnealuste piirkondade 
eriolukorda toodete hankimisel, ning 
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edendama üksteisele geograafiliselt 
lähedalasuvatel äärepoolseimatel 
piirkondadel üksteiselt toodete hankimist.

Käesolevas lõikes sätestatud kriteeriumide 
kohaldamisest tulenevate eraldistega 
koolipiima jaoks tagatakse, et kõikidel 
liikmesriikidel on õigus saada esimese 
lõigu punktis a osutatud vanuserühma 
kuuluva lapse kohta vähemalt liidu 
toetuse miinimumsumma. Kõnealune 
summa ei tohi olla väiksem kui liidu 
toetuse keskmine kasutus lapse kohta 
kõikides liikmesriikides enne 1. augustit 
2017 kohaldatud koolipiima kava alusel.

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 43 lõikega 3 võtab 
nõukogu vastu meetmed, millega 
määratakse kindlaks soovituslikud ja 
lõplikud eraldised ning liidu toetuse 
ümberjaotamine koolipuuvilja, -köögivilja 
ja koolipiima puhul.

3. Koolikavas osaleda soovivad 
liikmesriigid esitavad igal aastal taotluse 
liidu toetuse saamiseks, täpsustades 
taotletud summa koolipuuvilja ja -
köögivilja jaoks ning taotletud summa 
koolipiima jaoks, mida nad soovivad 
jagada.

4. Liikmesriik võib üks kord kooliaasta 
jooksul kuni 20 % oma kummastki 
soovituslikust eraldisest üle kanda, 
ületamata seejuures lõikes 1 sätestatud 
toetuse ülemmäära 250 miljonit eurot.

Nimetatud protsendimäära võib 
suurendada kuni 25 % ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 loetletud 
äärepoolseimate piirkondadega 
liikmesriikide puhul ja muudel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, 
näiteks kui liikmesriik peab võtma arvesse 
erilist turuolukorda koolikavaga 
hõlmatud sektoris, oma konkreetseid 
mureküsimusi seoses ühte või teise rühma 
kuuluvate toodete väikese tarbimisega või 
muid muutusi ühiskonnas.

Ülekandmisi võib teha kas:
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a) liikmesriikide soovituslike eraldiste 
vahel enne järgmiseks kooliaastaks 
lõplike eraldiste kindlaksmääramist või

b) liikmesriikide lõplike eraldiste vahel 
pärast kooliaasta algust, kui sellised 
eraldised on kõnealuse liikmesriigi jaoks 
kehtestatud.

Kolmanda lõigu punktis a osutatud 
ülekandmisi ei või teha soovituslikust 
eraldisest toodete rühma jaoks, mille 
puhul asjaomane liikmesriik taotleb 
soovituslikku eraldist ületavat summat. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
soovituslike eraldiste vaheliste 
ülekandmiste summad.

5. Koolikava ei piira ühegi eraldiseisva, 
liidu õigusega kooskõlas oleva riikliku 
koolikava rakendamist. Artiklis 23 ette 
nähtud liidu toetust võib kasutada 
olemasolevate riiklike koolikavade või 
koolidele koolipuuvilja, -köögivilja ja 
koolipiima jagamise kavade 
kohaldamisala laiendamiseks ning 
tulemuslikkuse suurendamiseks, kuid 
need ei asenda kõnealuste olemasolevate 
riiklike kavade rahastamist, välja arvatud 
haridusasutustes lastele tasuta toidu 
jagamise puhul. Kui liikmesriik otsustab 
liidu toetuse taotlemise kaudu 
olemasoleva riikliku koolikava 
kohaldamisala laiendada või muuta seda 
tulemuslikumaks, osutab ta artikli 23 
lõikes 8 osutatud strateegias sellele, 
kuidas see kavatsetakse saavutada.

6. Lisaks liidu toetusele võivad 
liikmesriigid anda koolikava 
rahastamiseks riiklikku abi.

Liikmesriigid võivad kõnealust abi 
rahastada asjaomases sektoris 
kehtestatava maksu või erasektori muu 
panuse abil.

7. Liit võib määruse (EL) nr 1306/2013 
artikli 6 alusel rahastada ka koolikavaga 
seotud teabe-, avalikkuse teavitamise, 
järelevalve- ja hindamismeetmeid, 
sealhulgas meetmeid üldsuse teadlikkuse 
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suurendamiseks kava eesmärkidest, ning 
seonduvaid võrgustiku loomise meetmeid, 
mille eesmärk on vahetada kogemusi ja 
parimaid tavasid kava rakendamise ja 
haldamise hõlbustamiseks.

Komisjon võib kooskõlas käesoleva 
määruse artikli 24 lõikega 4 töötada 
koolikava nähtavuse suurendamiseks 
välja ühise tunnuse või graafilised 
elemendid.

8. Koolikavas osalevad liikmesriigid 
teavitavad avalikkust kooli ruumides või 
muus sobivas kohas oma osalemisest 
kavas ning osutavad asjaolule, et liit 
subsideerib kava. Liikmesriigid võivad 
kasutada kõiki sobivaid 
teavitamisvahendeid, nagu plakatid, 
temaatilised veebisaidid, graafilised 
teavitusmaterjalid ning teavitamis- ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniad. 
Liikmesriigid tagavad liidu koolikava 
lisaväärtuse ja nähtavuse kõrvuti muu 
toidu pakkumisega haridusasutustes.

Artikkel 63 d

Delegeeritud volitused

1. Selleks et parandada laste tervislikke 
toitumisharjumusi ning tagada, et 
koolikava alusel antav toetus oleks 
suunatud artiklis 22 osutatud sihtrühma 
kuuluvatele lastele, on komisjonil õigus 
võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte normide kohta, mis 
käsitlevad:

a) täiendavaid kriteeriume seoses 
artiklis 22 osutatud sihtrühma 
rahastamiskõlblikkusega;

b) toetusesaajate heakskiitmist ja valimist 
liikmesriikide poolt;

c) riiklike või piirkondlike strateegiate 
koostamist ja kaasnevaid 
haridusmeetmeid.

2. Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus ja sihtotstarbeline 
kasutamine ning hõlbustada koolikava 
rakendamist, on komisjonil õigus võtta 
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kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad:

a) liidu toetuse kõlblike kulude ja 
meetmete kindlaksmääramist;

b) liikmesriikide kohustust jälgida ja 
hinnata oma koolikavade tulemuslikkust.

3. Teaduse arengu arvessevõtmiseks on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendada artikli 23 lõike 6 esimese lõigu 
punktis e osutatud kunstlike lõhna- ja 
maitsetugevdajate loetelu.

Tagamaks, et artikli 23 lõigete 3, 4 ja 5 
kohaselt jagatavad tooted vastaksid 
koolikava eesmärkidele, on komisjonil 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata 
kindlaks artikli 23 lõike 6 alusel 
liikmesriikide poolt lubatavate ja 
töödeldud toodete valmistamiseks või 
tootmiseks tehnoloogiliselt vajaliku 
lisatud suhkru, soola ja rasva 
maksimaalsed määrad.

4. Selleks et parandada koolikavaalast 
teadlikkust ning suurendada liidu abi 
nähtavust, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles nõutakse, et koolikavas 
osalevad liikmesriigid teavitaksid 
avalikkust selgelt asjaolust, et nad saavad 
kava rakendamiseks liidu toetust, 
sealhulgas seoses järgmisega:

a) kui see on asjakohane, konkreetsete 
kriteeriumide väljatöötamine ühise 
tunnuse või graafiliste elementide 
esitusviisi, sisu, suuruse ja kujunduse 
kohta;

b) teavitamisvahendite kasutamise 
konkreetsed kriteeriumid.

5. Selleks et tagada koolikava lisaväärtus 
ja nähtavus, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte seoses normidega, mis 
käsitlevad toodete jagamist kõrvuti muu 
toidu pakkumisega haridusasutustes.
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6. Võttes arvesse vajadust tagada, et liidu 
toetuse saamine kajastub koolikava alusel 
kättesaadavate toodete hinnas, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, milles 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad oma 
strateegiates selgitaksid, kuidas see 
saavutatakse.

Artikkel 63 e

Kooskõlas kontrollimenetlusega 
teostatavad rakendusvolitused

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
vastu käesoleva jao kohaldamiseks 
vajalikke meetmeid, mis hõlmavad 
järgmist:

a) liikmesriikide strateegiates sisalduv 
teave;

b) toetusetaotlused ja maksed, sealhulgas 
koolikava ühisest raamistikust tulenevate 
menetluste lihtsustamine;

c) koolikavast teavitamise viisid ja 
võrgustiku loomise meetmed;

d) koolikavas osalevate liikmesriikide 
poolt iga-aastaste toetusetaotluste ning 
järelevalve- ja hindamisaruannete 
esitamine ning nende vorm ja sisu;

e) artikli 23a lõike 4 kohaldamine, 
sealhulgas ülekandmiste tähtajad ning 
ülekandmisteadete esitamine, vorm ja 
sisu.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Teiste strateegiliste kavade alusel määrusse lisatud valdkondlike meetmetega kooskõlla 
viimiseks tehakse ettepanek lisada ühise turukorralduse õppekavad liikmesriigi vastavasse 
üldstrateegiasse ja seetõttu ka määruse „strateegilistesse kavadesse“.
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Muudatusettepanek 3257
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonnasäästlikkuse, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohanemismeetmete edendamine, 
sealhulgas märgalade ja orgaaniliste 
muldade asjakohane kaitse koos muude 
keskkonnale kasulike halduskohustustega;

Or. en

Selgitus

On oluline, et keskkonnakaitset innustatakse ja selle saavutamiseks vajalikke meetmeid 
toetatakse piisavalt

Muudatusettepanek 3258
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused, sealhulgas veekvaliteet 
ja -kogus, õhukvaliteet, pinnas, 
bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi 
teenused;

Or. en

Muudatusettepanek 3259
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) põllumajandus-, kliima-, 
keskkonna- ja muude halduskohustuste 
kavad;

Or. de

Muudatusettepanek 3260
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused, sealhulgas metsandus;

Or. en

Selgitus

Põhjenduses 39 nimetatakse metsandusmeetmeid kui sekkumistüüpe. Artikli 64 punkt a viitab 
ainult „muudele halduskohustustele“, tuleb selgelt märkida, et metsandusmeetmed on üks 
maaelu arengu sekkumistüüpe. Seega on vajalik nende üheselt mõistetav kaasamine.

Muudatusettepanek 3261
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonna- ja kliimakohustused;

Or. es

Muudatusettepanek 3262
Maria Lidia Senra Rodríguez



AM\1171746ET.docx 15/186 PE631.985v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mahepõllumajandus;

Or. es

Muudatusettepanek 3263
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mahepõllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 3264
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) hüvitist makstakse kõikidele 
põllumajandustootjatele, kes kannatavad 
röövloomade rünnakute käes, ning 
hüvitist põllumajandustootjatele, kelle 
põllukultuurid hävitatakse metssea poolt;

Or. pt

Muudatusettepanek 3265
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Valdkonnapõhised puudused, mis 
tulenevad teatavatest kohustuslikest 
nõuetest;

(c) Valdkonnapõhised puudused, mis 
tulenevad teatavatest kohustuslikest 
nõuetest, sealhulgas direktiivide 
92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
rakendamisest;

Or. en

Selgitus

Oluline on ära tunda koormavad kohustused lindude ja elupaikade direktiivide järgimisel.

Muudatusettepanek 3266
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) arendus- või taasistutusprojektide 
majanduslik jätkusuutlikkus 
majandusliku hindamise alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 3267
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud; (d) investeeringud talu kindlusesse ja 
mitmekesistamisse ning maapiirkondade 
majanduse mitmekesistamise 
meetmetesse, mittepõllumajanduslike 
tegevuste toetamisse ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
raamtingimuste ning maapiirkondade 
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elanike põhiteenuste parandamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 3268
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud; (d) investeeringud; sealhulgas 
meetmed maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamiseks ja investeeringute 
toetamiseks mittepõllumajanduslikes 
tegevustes ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate asukohatingimuste 
parandamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 3269
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud; (d) investeeringud 
põllumajandusettevõtete vastupidavuse 
suurendamiseks ja mitmekesistamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 3270
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine,
põllumajandusettevõtluse stardiabi
põllumajanduslikule ja 
mittepõllumajanduslikule tegevusele;

Or. de

Muudatusettepanek 3271
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte, uute ja naissoost
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
uued põllumajandustootjad ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

Or. es

Muudatusettepanek 3272
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, uute 
põllumajandustootjate toetamine ja 
stardiabi ning põllumajandusettevõtluse 
stardiabi;

Or. es

Muudatusettepanek 3273
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine,
põllumajandusettevõtluse stardiabi ja 
äriarendus;

Or. en

Selgitus

Lisaks käivitustegevustele tuleks ÜPP strateegiakavas lubada ka olemasolevate ettevõtete 
arengut. Maapiirkondades ei piisa ainult ettevõtluse alustamise etapi toetamisest, vaid peaks 
olema võimalik toetada ka maapiirkondades juba tegutsevate mikro- ja väikeettevõtete 
arengut (sealhulgas toodete ning teenuste arendamist). See sihtrühm on maapiirkondade 
elujõulisuse seisukohast otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 3274
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, uued 
põllumajandustootjad ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

Or. ro

Muudatusettepanek 3275
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi ja 
arendus;

Or. en

Muudatusettepanek 3276
Bronis Ropė, Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, uued sisenejad ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 3277
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine,
põllumajandusettevõtluse stardiabi ja 
naiste tegevuse edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3278
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte ja uute
põllumajandustootjate tegevuse alustamine 
ning põllumajandusettevõtluse stardiabi;

Or. en

Muudatusettepanek 3279
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) temaatilised allprogrammid naiste 
mõjuvõimu suurendamiseks 
maapiirkondades;

Or. hr

Muudatusettepanek 3280
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) temaatiline alaprogramm 
maapiirkondades olevate naiste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 3281
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) põllumajandusliku tootmise 
ümberkujundamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 3282
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riskijuhtimismeetmed; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada valida, kas riskijuhtimismeetmed on riiklikus kontekstis 
asjakohased.

Muudatusettepanek 3283
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riskijuhtimismeetmed; (f) riskide maandamise, ennetamise ja 
juhtimise meetmed;

Or. en

Selgitus

Riskide maandamine ja ennetamine võivad maksta põllumajandustootjale vähem, mis juhul 
tuleks see lugeda riskijuhtimisega võrdseks
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Muudatusettepanek 3284
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riskijuhtimismeetmed; (f) riskide ennetamise, maandamise ja 
juhtimise meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 3285
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riskijuhtimismeetmed; (f) kliima- ja tervisealased 
riskijuhtimismeetmed;

Or. es

Muudatusettepanek 3286
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) koostöö; (g) LEADER programmi kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiad 
piirkondadevahelise sotsiaalse 
majandusliku ja keskkonnaalase 
innovatsiooni alase koostöö jaoks;

Or. es
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Muudatusettepanek 3287
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) koostöö; (g) koostöö ja kvaliteediskeemid;

Or. en

Muudatusettepanek 3288
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teadmiste vahetamine ja teave. (h) teadmiste vahetamine ja teave;

Or. en

Muudatusettepanek 3289
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedikavade temaatiline 
alaprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 3290
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h a (uus)



AM\1171746ET.docx 25/186 PE631.985v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedikavade temaatiline 
alaprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 3291
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) metsloomade tekitatud kahju 
vältimine ja selle eest kaitsmine 
põllumajanduses.

Or. it

Muudatusettepanek 3292
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) võitlus rahvastikukaoga ning 
sotsiaalse ja majandusliku struktuuri 
taaselustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 3293
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) metsloomade tekitatud kahju eest 
kaitsmine põllumajanduses.

Or. it

Muudatusettepanek 3294
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) valdkondlikud allprogrammid 
maapiirkonnas elavate naiste toetamiseks.

Or. es

Selgitus

Tuleb käivitada valdkondlikke allprogramme maapiirkonnas elavate naiste jaoks, 
suurendades samas kaasrahastamise määra, et aidata täita eesmärk suurendada naiste 
osalemist maapiirkondade majanduses.

Muudatusettepanek 3295
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) Tarkade külade strateegia 
väljatöötamine.

Or. en

Muudatusettepanek 3296
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 64 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) valdkondlikud allprogrammid 
maapiirkonnas elavate naiste toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 3297
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) naiste tegevuse alustamine 
põllumajandus- ja vesiviljelussektoris 
ning põllumajandusettevõtluse stardiabi;

Or. es

Muudatusettepanek 3298
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma 
strateegiakavades ette näha täiendavad 
kriteeriumid käesoleva artikli lõike 1 
punktides d, e, f, g ja h osutatud 
sekkumisliikidele, et tugevdada naiste 
positsiooni maapiirkondades, et saavutada 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärgid.

Or. hr

Muudatusettepanek 3299
Maria Gabriela Zoană
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad neid sekkumisi 
arendada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise lähenemisviisi raames 
ning nad võivad sekkumiste jälgimiseks ja 
hindamiseks lisada soolise 
võrdõiguslikkuse näitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 3300
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidele antavad 
maksimumsummad määratakse kindlaks 
X lisas pealkirjaga „toetussummad ja -
protsendid“.

Or. es

Muudatusettepanek 3301
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused

Põllumajandus-, kliima-, keskkonna- ja 
muude halduskohustuste kavad

Or. de
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Muudatusettepanek 3302
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused

Keskkonnaalased, kliimamuutuste 
leevendamise, nendega kohanemise ja 
muud halduskohustused

Or. en

Muudatusettepanek 3303
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

65 Keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused

65 Keskkonna-, kliima- ja 
jätkusuutlikkuse kohustused

Or. en

(Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek 3304
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna-, kliima- ja muud
halduskohustused

Keskkonna- ja kliimavaldkonna 
halduskohustused

Or. es
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Muudatusettepanek 3305
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonnasäästlike tavade,
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohanemismeetmete ning muude 
keskkonna seisukohalt kasulike
halduskohustuste stimuleerimiseks 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Or. en

Selgitus

On vaja ergutada tavasid, mille rakendamine mõjutab põllumajandustootjate kulusid.

Muudatusettepanek 3306
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste, näiteks veekvaliteeti ja -
kvantiteeti puudutavate meetmete
täitmiseks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. en
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Muudatusettepanek 3307
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- (muuhulgas 
loodusõnnetuste vältimine) ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Or. fr

Muudatusettepanek 3308
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima-, loomade tervishoiu ja 
heaolu ning muude halduskohustuste 
täitmiseks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ja nii, nagu iga liikmesriik oma 
ÜPP strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 3309
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
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keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste, sealhulgas 
metsandusalaste kohustuste täitmiseks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Or. en

Muudatusettepanek 3310
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna- ja kliimakohustuste täitmiseks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Or. es

Muudatusettepanek 3311
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid teevad valiku kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelust, mille teeb neile kättesaadavaks 
Euroopa Komisjon.
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Kehtestatud ELi põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustuste loetelu 
peab arvesse võtma liikmesriikide 
ilmastikulisi ja geograafilisi erinevusi 
ning seda tuleb rakendada kogu 
territooriumil, et saavutada kohandatud 
keskkonna- ja kliimaeelised.

Liikmesriigid eraldavad toetust artikli 64 
punkti a kohaste osutatud keskkonna- ja 
kliimateenuste eest. Selle artikli kohaste 
keskkonna- ja kliimateenuste osutamine 
peab olema 100% ELi rahastatud.

Or. de

Muudatusettepanek 3312
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 
strateegiakavasse.

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 
strateegiakavasse nii, et need on kooskõlas 
artiklis 28 osutatud sekkumistega.
Nendele peab kaasnema reservi 
lisaeelarve esimese samba horisontaalsete 
meetmete jaoks (ökokavad).

Or. es

Muudatusettepanek 3313
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused kui ka 



PE631.985v01-00 34/186 AM\1171746ET.docx

ET

strateegiakavasse. mahepõllumajandusega seotud 
kohustused, järgides Euroopa Liidu 
tasandil määratletud kaugeleulatuvaid 
eesmärke, oma ÜPP strateegiakavasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 3314
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nende skeemide tõhususe 
tagamiseks peavad liikmesriigid eraldama 
igale kavale rahastamise, et koostada 
sõltumatu teaduslik hinnang iga skeemi 
tõhususe kohta, tuginedes 
usaldusväärsele proovivõtumeetodile. 
Selle järelevalve tulemused avalikustab 
ametiasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 3315
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega. Selle 
toetuse maksimumsummad on sätestatud 
lisas IX b.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on viidata lisale IX b, mida uuesti pakutakse, et tagada 
ühesugused eeskirjad ning maksimumsummad põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmega 
hõlmatud meetmete puhul kui ka põllumajandustootjate võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek 3316
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad seda tüüpi 
sekkumiste raames toetust anda kogu enda 
territooriumil vastavalt oma riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele.

3. Liikmesriigid peavad seda tüüpi 
sekkumiste raames toetust andma kogu 
enda territooriumil vastavalt oma riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 3317
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad seda tüüpi 
sekkumiste raames toetust anda kogu enda 
territooriumil vastavalt oma riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele.

3. Liikmesriigid peavad seda tüüpi 
sekkumiste raames toetust andma kogu 
enda territooriumil vastavalt oma riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 3318
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad seda tüüpi 
sekkumiste raames toetust anda kogu enda 
territooriumil vastavalt oma riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele.

3. Liikmesriigid peavad seda tüüpi 
sekkumiste raames toetust andma kogu 
enda territooriumil vastavalt oma riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 3319
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 3320
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põhjendatud juhtudel võib 
keskkonnakaitsega seotud tegevuste jaoks 
anda alade kommertskasutusest 
loobumise kohustuste puhul toetust 
üksuse kohta ühekordse maksena või 
põhitoetusena, mis arvutatakse tekkinud 
lisakulude ja saamata jäänud tulu põhjal.

Or. es
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Selgitus

Tehakse ettepanek pidada kinni määruse (EL) nr 1305/2013 sõnastusest.

Muudatusettepanek 3321
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad ergutama 
kohalike turgude ja lühikeste tarneahelate 
loomist, arvestades nende piiratud CO2 
jalajälge.

Or. en

Muudatusettepanek 3322
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad 
vabatahtlikult halduskohustusi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, nende 
rühmadele ja muudele maavaldajatele, kes 
võtavad vabatahtlikult halduskohustusi
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides. 
Esmatähtsaks tuleks pidada kavasid, mis 
on suunatud konkreetselt kohalike 
keskkonnatingimuste ja -vajaduste 
lahendamisele ning aitavad kaasa XI lisas 
loetletud õigusaktides sätestatud 
eesmärkide saavutamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 3323
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
selliseid halduskohustusi, mis on kasulikud 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamise huvides ja mis 
on võrreldes tavapäraselt kasutatavate 
agronoomiliste tavadega uudsed..

Or. en

Muudatusettepanek 3324
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
selliseid halduskohustusi, mis on kasulikud 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamise huvides ja mis 
on võrreldes tavapäraselt kasutatavate 
agronoomiliste tavadega uudsed.

Or. en

Muudatusettepanek 3325
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides, 
sealhulgas märgalade ja orgaaniliste 
muldade asjakohaseks kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 3326
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise 
huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, muudele 
toetusesaajatele, põllumajandusettevõtjate 
rühmadele, samuti 
põllumajandusettevõtjate rühmadele ja 
muudele toetusesaajatele, kes võtavad 
vabatahtlikult halduskohustusi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud asjakohaste
eesmärkide saavutamise huvides.

Or. pl

Muudatusettepanek 3327
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavat toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, muudele 
toetusesaajatele, põllumajandusettevõtjate 
rühmadele, samuti 
põllumajandusettevõtjate rühmadele ja 
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muudele toetusesaajatele, kes võtavad 
vabatahtlikult vastu halduskohustusi artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamise huvides.

Or. pl

Muudatusettepanek 3328
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide (d), (e), (f) ja (i)
saavutamise huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 3329
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, nende 
rühmadele ja muudele toetusesaajatele, kes 
võtavad vabatahtlikult halduskohustusi 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamise huvides.

Or. en



AM\1171746ET.docx 41/186 PE631.985v01-00

ET

Muudatusettepanek 3330
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, nende 
rühmadele ja muudele toetusesaajatele, kes 
võtavad vabatahtlikult halduskohustusi 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamise huvides.

Or. en

Selgitus

Ettepanek põhineb eeldusel, et toetust antakse alati üksikutele põllumajandustootjatele. 
Praegune ÜPP võimaldab toetust põllumajandustootjate rühmadele, kes pühenduvad ühiselt 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele (määruse 1305/2013 artikkel 28), mis on 
liikmesriikides juba rakendatav võimalus. Põllumajandustootjate kollektiivide jätkuv 
õiguspärasus tulevases ÜPPs peaks olema strateegilise planeerimise määruses üheselt 
mõistetav.

Muudatusettepanek 3331
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise 
huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi vähemalt ühe artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi
saavutamise huvides.

Or. nl

Muudatusettepanek 3332
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – 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 ei too kaasa 
topeltrahastamist, mille eest tehakse selle 
määruse alusel makseid.

Or. en

Selgitus

Eeskirjade lihtsustamiseks ning AECM-ide ja ökokavade vahelise seose selgitamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei rahastata kahekordselt.

Muudatusettepanek 3333
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõik 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

Eeskirjade lihtsustamiseks ning AECM-ide ja ökokavade vahelise seose selgitamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei rahastata kahekordselt.

Muudatusettepanek 3334
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 65 – lõik 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

Muudatusettepanek 3335
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eeskirjade lihtsustamiseks ning AECM-ide ja ökokavade vahelise seose selgitamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei rahastata kahekordselt.

Muudatusettepanek 3336
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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nähtud kohustuslikud nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 3337
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu, detsentraliseeritud 
rajatiste külvikorra alusel kasvatatud 
piirkondlike kaunviljade sortide 
väikesemahuliseks töötlemiseks, 
ladustamiseks ja turustamiseks esitatud 
miinimumnõuded ning muud siseriikliku 
ja liidu õigusega ette nähtud kohustuslikud 
nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 3338
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3339
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 3340
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Keskkonna-, kliima- ja muud keskkonnaalased kohustused hõlmavad erinevaid sekkumisi, 
kuid puuduvad asjakohased nõuded väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisele ning 
loomade heaolule. Pidades silmas ÜPP lihtsustamisnõuet, ei ole asjakohane koormata 
põllumajandustootjaid ja ametiasutusi üleliigsete bürokraatlike nõuetega.

Muudatusettepanek 3341
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3342
Momchil Nekov, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3343
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu asjakohased nõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud asjakohased nõuded;
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Or. en

Muudatusettepanek 3344
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 3345
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada võrdsed tingimused. Erinevate liikmesriikide 
põllumajandustootjad peaksid saama sama kohustuse täitmise eest tasu.

Muudatusettepanek 3346
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 65 – 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 3347
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – 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

Eeskirjade lihtsustamiseks ning AECM-ide ja ökokavade vahelise seose selgitamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei rahastata kahekordselt.

Muudatusettepanek 3348
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel 
võetud kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eeskirjade lihtsustamiseks ning AECM-ide ja ökokavade vahelise seose selgitamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama, et keskkonna- ja kliimakohustusi ei rahastata kahekordselt.

Muudatusettepanek 3349
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel 
võetud kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 3350
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt käesoleva määruse 
artiklist 28.

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustestlähtuvalt käesoleva määruse 
artiklist 28, kuid täiendavad neid ja 
punktis 2 ettenähtud tingimusi,

Or. fr

Selgitus

Uut struktuuri moodustavad kolm vahendit – tingimused, põllumajanduse keskkonnameetmed 
ja uus ökoskeemi kava peavad etendama erinevaid, kuid teineteist täiendavaid rolle 
põllumajandusliku tootmissüsteemi jätkusuutlikumaks muutmisel. Neid tuleb paremini 
kohandada, et aidata põllumajandustootjatel saavutada edu ökoloogilisele põllumajandusele 
üleminekul.

Muudatusettepanek 3351
Luke Ming Flanagan
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fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

(d) on rangemad kui toetuse 
eraldamisel võetud kohustused lähtuvalt 
artiklist 28, kuid täiendavad neid ja 
tuginevad neile.

Or. en

Muudatusettepanek 3352
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28 või 
täiendavad neid.

Or. en

Selgitus

Kui nad suurendavad üldist ala või ühenduvust, peaks olemas olema stiimul täiendavate 
meetmete jaoks.

Muudatusettepanek 3353
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

(d) ei paku kahekordset rahastamist
kohustuste puhul, mille eest makstakse 
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artikli 28 alusel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek muudab ebavajalikult keerukaks keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste eeskirjad. Selle asemel, et välistada niisuguste kohustuste maksed 
kategooriliselt, kui kohaldatakse rangemaid tingimusi, ja nõuda erinevust artikli 28 kohastest 
ökosüsteemidest, peaks nõue sätestama et keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused ei 
pakuks ökosüsteemide osas topeltrahastamist.

Muudatusettepanek 3354
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt artiklist 28.

(d) on rangemad kui toetuse 
eraldamisel võetud kohustused lähtuvalt 
artiklist 28 ja täiendavad neid.

Or. en

Muudatusettepanek 3355
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) erinevad toetuse eraldamisel võetud 
kohustustest lähtuvalt käesoleva määruse 
artiklist 28.

(d) ei too kaasa topeltrahastamist toetuste 
eraldamisel lähtuvalt käesoleva määruse 
artiklist 28.

Or. fr

Muudatusettepanek 3356
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) on rangemad kui rahvatervise 
kaitse miinimumnõuded ohtlike ainete 
kasutamise eest toiduainesüsteemi mis 
tahes troofilisel tasandil

Or. en

Muudatusettepanek 3357
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) eesmärk on hoida ära 
kiskjarünnakuid kariloomadele ja neid 
leevendada.

Or. de

Muudatusettepanek 3358
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) on rangemad kui direktiivis 
2009/128/EÜ sätestatud miinimumnõuded

Or. en

Muudatusettepanek 3359
Paolo De Castro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. on rangemad kui rahvatervise 
kaitse miinimumnõuded ohtlike ainete 
kasutamise eest toiduainesüsteemi mis 
tahes troofilisel tasandil

Or. en

Muudatusettepanek 3360
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. tegema rohkem, kui on sätestatud 
direktiivis 2009/12/EÜ esitatud 
miinimumnõuetes

Or. en

Muudatusettepanek 3361
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu.
(a) Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Toetuse võib ka 
lisada kindlaksmääratud summale, mis on 
seotud teatavate meetmete võtmisest 
tuleneva riskide võtmisega,
(b) Liikmesriigid võivad anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
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maksena ühiku kohta.
Toetust makstakse välja aastapõhiselt ja 
maatüki hektari või muud ühiku (sh 
jooksva meetri, ettevõtte, topograafilise 
elemendi, looma või taru) kohta vastavalt 
võetud kohustuse laadile.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid peavad suutma hüvitada põllumajandustöötajatele võetud risk, mis on seotud 
kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamisega. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetme puhul seega ei kata see summa ainult lisakulusid, puudujääke ja 
tehingukulusid

Muudatusettepanek 3362
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu.
(a) Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Toetuse võib ka 
lisada kindlaksmääratud summale, mis on 
seotud teatavate meetmete võtmisest 
tuleneva riskide võtmisega, mille puhul 
nähakse eelkõige tulemustest tulenevaid 
ja/või oluliste tavade muudatustega seotud 
kohustusi,
(b) Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Toetust makstakse välja aastapõhiselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 3363
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. 
Liikmesriigid suurendavad hüvitist 
täiendava lisatasuga avalike hüvede 
pakkumise eest, mis põhineb 
mittediskrimineerivatel kriteeriumitel ja 
käesoleva määrusega kehtestatud 
näitajatel, et pakkuda osalemiseks tõhusat 
stiimulit. Toetust makstakse välja 
aastapõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3364
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt. Kui toetust 
antakse kindla summana või ühekordse 
maksena ühiku kohta, võib 
põllumajandustootjale makstav hüvitis 
koosneda maksest, mis vastab 
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põllumajandustootja võetud kohustuse 
tõttu püsivalt vähendatud sisemaa 
väärtusele.

Or. en

Selgitus

Märgalade projektides ja muudes projektides, kus põllumajandusmaa on alaliselt tootmisest 
välja võetud, on kõige lihtsam viis põllumajandusettevõtjale hüvitise maksmiseks ühekordse 
hüvitise tasumine. Kuna kohustus on tavaliselt püsiv, mis vähendab maa väärtust. Hüvitist 
peaks saama arvutada maa väärtuse vähenemisena.

Muudatusettepanek 3365
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu, mida suurendatakse 
proportsionaalse lisatasuga, et pakkuda 
tõhusat stiimulit toetusaajate osalemiseks 
ja katta kohaldatavad tehingukulud. 
Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Or. en

Selgitus

WTO jätab laialdase kaalutlusõiguse, et võimaldada proportsionaalset varu lisaks kantud 
kuludele ja saamata jäänud tulule, suurendamaks ökosüsteemide atraktiivsust ning 
keskkonna- ja kliimaalaseid kohustusi. Selle muudatusettepanekuga tuleks tagada 
õiguskindlus, et tõhusat lisatasu tuleb pakkuda ja see on kasulik põllumajandustootjatele ning 
keskkonnale ja kliimale.
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Muudatusettepanek 3366
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid peavad 
toetusesaajatele hüvitama vähemalt võetud 
kohustustega seonduvad kantud kulud ja 
saamata jäänud tulu. Nad annavad ka 
toetusesaajatele rahalise stiimuli osaleda 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmisel. Vajaduse 
korral võivad nad katta ka tehingu 
maksumuse. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

Or. en

Selgitus

Liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamiseks tuleks põllumajandustootjaid ergutada 
rohkem osalema keskkonna-, kliima- ja muude halduskohustuste täitmisel. Seetõttu ei hüvita 
liikmesriigid abisaajatele ainult tekkinud kulusid ja saamata jäänud tulu, vaid pakuvad ka 
rahalist stiimulit nendes programmides osalemiseks.

Muudatusettepanek 3367
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu või maksed tehakse toetusesaajate 
toetamiseks, lähtudes nende panuse 
väärtusest artikli 6.1 punktides d, e, f ja i 
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anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

nimetatud eesmärkide saavutamisel. 
Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3368
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse ja eriti riskivõtmise 
põllumajandustootjate puhul, kes 
osalevad ülemineku projektides ja oma 
tootmismudeli muutmises. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Or. fr

Selgitus

Uut struktuuri moodustavad kolm vahendit – tingimused, põllumajanduse keskkonnameetmed 
ja uus ökoskeemi kava peavad etendama erinevaid, kuid teineteist täiendavaid rolle 
põllumajandusliku tootmissüsteemi jätkusuutlikumaks muutmisel. Neid tuleb paremini 
kohandada, et aidata põllumajandustootjatel saavutada edu ökoloogilisele põllumajandusele 
üleminekul

Muudatusettepanek 3369
Peter Jahr, Albert Deß, Jens Gieseke
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse ja anda stiimuleid. 
Toetused koos stiimulitega võivad olla 
objektiivsete kriteeriumide järgi liigitatud. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

Or. de

Selgitus

Kogemused on näidanud, et teatud meetmete puhul või teatud piirkondades on asjakohane 
kasutada stiimuleid, et edendada teatud meetmete vastuvõetavust ja katta ettevõtlusriski.

Stiimulite rakendamine kehtiks ka üheaastaste meetmete puhul vastavalt artiklile 28, kuna 
selle lõike 6 punktis b viidatakse artiklile 65.

Muudatusettepanek 3370
Albert Deß, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse või anda panuse 
sissetulekutoetusse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja – välja arvatud ühekordne 
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makse – aastapõhiselt.

Or. de

Muudatusettepanek 3371
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
teha ettemakseid, et stimuleerida 
innovatiivsete meetmete kasutuselevõttu, 
toetust võib anda kindlamääralise 
toetusena või ühekordse maksena ühiku 
kohta. Toetust makstakse välja 
aastapõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3372
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Võib kehtestada stiimuli, et katta ka 
tehingu maksumus vastupidavamate ja 
kliimamuutustega kohandatud süsteemide 
suunas liikumiseks. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
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ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Or. es

Muudatusettepanek 3373
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid kehtestavad
toetusesaajatele toetused, võttes arvesse 
seatud eesmärke, võetud kohustustega 
seonduvate kantud lisakulude ja saamata 
jäänud tulu alusel. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt ja see võib katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta.

Or. de

Selgitus

Raportööri sõnastuse alusel. Osalised hüvitused peavad olema võimalikud. Lisatasu 
määramisel peab saama arvesse võtta stiimuleid. Et tagada vastavus WTO reeglitele, tuleb 
sõna „stiimul“ siiski vältida. Eesmärkide saavutamise põhjendusel võib ühelt poolt stiimuleid, 
teiselt poolt ka osalisi toetusi arvesse võtta.

Muudatusettepanek 3374
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
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tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

tulu. Vajaduse korral võivad need hõlmata 
ka tehingukulusid ja pakkuda täiendavat 
stiimulit. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3375
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid maksavad 
toetusesaajatele hüvitist kas stiimulipõhiste 
maksetena või võetud kulukohustustest 
tulenevate kulude ja saamata jäänud tulu 
katmiseks. Vajaduse korral võivad nad 
katta ka tehingu maksumuse. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3376
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud täielikud või osalised
kulud ja saamata jäänud tulu. Vajaduse 
korral võivad nad katta ka tehingu 
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põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

maksumuse ja stiimuli. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3377
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse ja kehtestada stiimuli. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

Or. es

Muudatusettepanek 3378
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata 
jäänud tulu. Vajaduse korral võivad nad 
katta ka tehingu maksumuse. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 

6. Liikmesriigid täpsustavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad lisakulude ja saamata jäänud 
tulu alusel tehtud maksed. Vajaduse korral 
võivad nad katta ka tehingu maksumuse. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
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maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

Or. pl

Muudatusettepanek 3379
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

6. Liikmesriigid hüvitavad lisaks
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Vajaduse korral võivad nad katta ka 
tehingu maksumuse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
anda toetust kindlamääralise toetusena või 
ühekordse maksena ühiku kohta. Toetust 
makstakse välja aastapõhiselt.

Or. it

Selgitus

Tootmissüsteemide ülemineku soodustamiseks vastupidavamatele tootmismeetoditele on vaja 
stiimuleid, ilma et see piiraks heade tavadega seotud maksmist, et katta saamata jäänud tulu.

Muudatusettepanek 3380
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Toetust makstakse välja 
aastapõhiselt ja maatüki hektari või muud 
ühiku (sh jooksva meetri, ettevõtte, 
topograafilise elemendi, looma või taru) 
kohta vastavalt võetud kohustuse laadile.
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Or. fr

Muudatusettepanek 3381
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada halduskohustuste kombinatsiooni 
kohapeal juhitavate skeemide kujul,
ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 3382
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti ja väärtustada 
tüüpilisi põllumajandusmaastikke
suuremas ulatuses ja mõõdetaval viisil.

Or. it

Muudatusettepanek 3383
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti ja väärtustada 
tüüpilisi põllumajandusmaastikke
suuremas ulatuses ja mõõdetaval viisil.

Or. it

Muudatusettepanek 3384
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti ja väärtustada 
tüüpilisi põllumajandusmaastikke
suuremas ulatuses ja mõõdetaval viisil.

Or. it

Muudatusettepanek 3385
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
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toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

toetuskavu territoriaalse lähenemisviisi 
raames, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

Or. fr

Muudatusettepanek 3386
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid ja muid 
toetusesaajaid tegema märkimisväärset 
pingutust, et parandada keskkonna 
kvaliteeti suuremas ulatuses ja mõõdetaval 
viisil.

Or. nl

Muudatusettepanek 3387
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid ja nende rühmi
tegema märkimisväärset pingutust, et 
parandada keskkonna kvaliteeti suuremas 
ulatuses ja mõõdetaval viisil.

Or. en
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Selgitus

Ettepanek põhineb eeldusel, et toetust antakse alati üksikutele põllumajandustootjatele. 
Praegune ÜPP võimaldab toetust põllumajandustootjate rühmadele, kes pühenduvad ühiselt 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele (määruse 1305/2013 artikkel 28), mis on 
liikmesriikides juba rakendatav võimalus. Põllumajandustootjate kollektiivide jätkuv 
õiguspärasus tulevases ÜPPs peaks olema strateegilise planeerimise määruses üheselt 
mõistetav.

Muudatusettepanek 3388
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid ja nende rühmi
tegema märkimisväärset pingutust, et 
parandada keskkonna kvaliteeti suuremas 
ulatuses ja mõõdetaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 3389
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada vabatahtlikke ühiseid kavu ja 
tulemuspõhiseid toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.



AM\1171746ET.docx 69/186 PE631.985v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 3390
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid peavad edendama ja 
toetama ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

Or. en

Selgitus

Tõendid näitavad, et kollektiivne rakendamine on väga tõhus. Seepärast peaksid liikmesriigid 
edendama sellist rakendamist.

Muudatusettepanek 3391
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid meetmeid ja kavu ning 
tulemuspõhiseid toetussüsteeme, et 
julgustada põllumajandustootjaid tegema
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

Or. es
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Muudatusettepanek 3392
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7 – lõik 1(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad peavad võtma mis tahes meetmeid 
nõustamise, koolituse, teadmussiire 
valdkonnas, et aidata nii palju kui 
võimalik kaasa põllumajandustootjatele, 
kes on pühendunud oma tootmissüsteemi 
muutmisele.

Or. fr

Selgitus

On oluline edendada põllumajandustootjate kollektiivseid vorme, et julgustada 
põllumajandustavade muutmist ja muudatusi tootmissüsteemides. Samuti on oluline 
projektide edukaks läbiviimiseks rõhutada nõukogu moodustamist ja innovatsiooni.

Muudatusettepanek 3393
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Sellised halduskohustused võivad 
hõlmata mahepõllumajanduse lisatasusid 
mahepõllumajandusliku maa 
säilitamiseks ja niisugusele 
maakasutusele üleminekuks; makseid 
muud liiki sekkumiste jaoks, mis toetavad 
keskkonnasõbralikke tootmissüsteeme, 
nagu agroökoloogia, keskkonda säästev 
põllumajandus ja integreeritud tootmine; 
metsade keskkonna- ja kliimateenused 
ning metsade kaitse; lisatasusid metsade 
kaitsmise ja agrometsandussüsteemide 
loomise eest; loomade heaolu eest; 
geneetiliste ressursside säilitamise, 
säästva kasutamise ja arendamise eest; 
metsaalade arendamise ja metsade 
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säästva majandamise, sealhulgas maa 
metsastamine ning 
agrometsandussüsteemide loomise ja 
taastamise eest; metsaressursside kaitseks, 
taastamiseks ja parandamiseks, võttes 
arvesse kohanemisvajadusi; Liikmesriigid 
võivad asjaomaste sekkumisliikide raames 
vastavalt oma vajadustele välja töötada 
teisi kavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 3394
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks kuni 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse üheks kuni 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 3395
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks kuni 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse üheks kuni 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 3396
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võttes arvesse 
metsanduse pikaajalist iseloomu, võivad 
liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas teatavat liiki kohustuste 
jaoks pikema ajavahemiku, muu hulgas sel 
viisil, et pärast esialgse ajavahemiku lõppu 
nähakse ette kõnealuse ajavahemiku iga-
aastane pikendamine. Erandlikel ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning 
uute kohustuste puhul, mis tulenevad 
esialgsel ajavahemikul kantud kohustusest, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku.

Or. en
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Selgitus

Metsa ökosüsteemid ja metsandus on oma olemuselt pikaajalised. Seda asjaolu tuleb käsitleda 
metsamajanduskohustuste rakendamisel ja nende tulemuste hindamisel.

Muudatusettepanek 3397
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning 
uute kohustuste puhul, mis tulenevad 
esialgsel ajavahemikul kantud kohustusest, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku, mis 
on vähemalt üks aasta.

Or. de

Selgitus

Selgitus on vajalik, et võimaldada üheaastaseid toetusi, näiteks loomade heaolu toetusi. See ei 
peaks olema seotud erandjuhtudega.

Muudatusettepanek 3398
Momchil Nekov, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks ja 8. Kohustused võetakse tavaliselt
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seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

viieks kuni seitsmeks aastaks. Kui aga on 
vaja saavutada või säilitada teatavat 
kavandatud keskkonnaalast kasu, võivad 
liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas teatavat liiki kohustuste 
jaoks pikema ajavahemiku, muu hulgas sel 
viisil, et pärast esialgse ajavahemiku lõppu 
nähakse ette kõnealuse ajavahemiku iga-
aastane pikendamine. Erandlikel ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning 
uute kohustuste puhul, mis tulenevad 
esialgsel ajavahemikul kantud kohustusest, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku.

Or. en

Muudatusettepanek 3399
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse tavaliselt
viieks kuni seitsmeks aastaks. Kui aga on 
vaja saavutada või säilitada teatavat 
kavandatud keskkonnaalast kasu, võivad 
liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas teatavat liiki kohustuste 
jaoks pikema ajavahemiku, muu hulgas sel 
viisil, et pärast esialgse ajavahemiku lõppu 
nähakse ette kõnealuse ajavahemiku iga-
aastane pikendamine. Erandlikel ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning 
uute kohustuste puhul, mis tulenevad 
esialgsel ajavahemikul kantud kohustusest, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku.

Or. en

Selgitus

Eeldatakse, et käesoleva lõike tekst ei võimalda kohustuste täitmist lühema aja jooksul kui 5-7 
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aastat. See artikkel võimaldab ühe aasta pikkust kohustust pärast esialgse perioodi lõppu. 
Soovitatav on jätkata ühe aasta jooksul võetud kohustust loomade heaolu meetme korral, 
nagu see on praegusel programmitöö perioodil.

Muudatusettepanek 3400
Maria Noichl, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse 
tavaliselt viieks kuni seitsmeks aastaks. 
Kui aga on vaja saavutada või säilitada 
teatavat kavandatud keskkonnaalast kasu, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas teatavat liiki kohustuste 
jaoks pikema ajavahemiku, muu hulgas sel 
viisil, et pärast esialgse ajavahemiku lõppu 
nähakse ette kõnealuse ajavahemiku iga-
aastane pikendamine. Erandlikel ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning 
uute kohustuste puhul, mis tulenevad 
esialgsel ajavahemikul kantud kohustusest, 
võivad liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku.

Or. en

Selgitus

Eeldatakse, et käesoleva lõike tekst ei võimalda kohustuste täitmist lühema aja jooksul kui 5-7 
aastat. Muutmisega lubatakse artiklis võimaldada üheaastaseid kohustusi, nagu see on 
praegusel programmitöö perioodil.

Muudatusettepanek 3401
Elsi Katainen, Pavel Poc, Ulrike Müller, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Pavel 
Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Asjakohastel juhtudel ning uute kohustuste 
puhul, mis tulenevad esialgsel 
ajavahemikul kantud kohustusest, võivad 
liikmesriigid määrata oma ÜPP 
strateegiakavas lühema ajavahemiku.

Or. en

Selgitus

Paremate tulemuste saavutamiseks on vaja suuremat paindlikkust. Liikmesriikidel tuleks 
lubada asjakohastel juhtudel valida ühe kuni viie aasta pikkused kohustused. Näiteks loomade 
heaoluga seotud maksete puhul võimaldab üheaastane periood olulist haldusalast 
lihtsustamist võrreldes varasemate viieaastaste kohustustega.

Muudatusettepanek 3402
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 8 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse metsanduse pikaajalist 
iseloomu ja metsade elupaikade aeglast 
arengut, võib metsade määratletud 
keskkonnakasu saavutamiseks või 
säilitamiseks võetud kohustuste täitmiseks 
kasutada pikemaid kohustuste perioode ja 
pikemat ajavahemikku pärast esialgset 
perioodi.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid võivad ÜPP strateegiakavas kindlaks määrata pikema ajavahemiku teatavatel 
tingimustel, näiteks seoses metsi puudutavate keskkonnaalaste kohustustega. Säästva 
metsamajandamise ja kliimaeesmärkide seisukohast on oluline lubada kohustuste pikendamist 
rohkem kui kümme aastat. Metsa ökosüsteemid ja metsandus on oma olemuselt pikaajalised, 
kui pikem periood on vajalik. Seda tuleb käsitleda metsamajanduskohustuste rakendamisel ja 
nende tulemuste hindamisel.

Muudatusettepanek 3403
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse. Kui 
sekkumine on suunatud loomadega 
seotud keskkonna- ja kliimakohustuste 
täitmisele, tohib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel anda toetust 
loomühiku või taru kohta.

Or. es

Selgitus

Sellise sõnastusega on võimalik kaaluda mõlemat käsitletud sekkumist: geneetiliste 
ressursside säilitamine või mahepõllumajanduslik tootmine väikese pindalaga ekstensiivsetes 
loomakasvatusettevõtetes, kus ei kasvatata mäletsejalisi.

Muudatusettepanek 3404
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, sealhulgas 
kohustustele, mille alusel hakatakse 
kasutama või säilitatakse määruses (EÜ) nr 
834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta või põhjendatud juhtudel 
teiste ühikute, näiteks loomühiku, 
loomade, puude, m³ kohta makstava 
toetuse.

Or. de

Selgitus

Täiendus, et põhjendatud juhtudel võib kasutada lisatasu maksmise alusena teisi ühikuid.

Muudatusettepanek 3405
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse. Seotud 
geneetiliste ressursside ja muude 
halduskohustuste puhul võib kasutada 
muid määratletud üksusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 3406
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse või muu 
toetusühiku käesoleva artikli lõike 6 
punkti c tähenduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 3407
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse või muu 
toetusühiku kooskõlas lõikega 6a.

Or. fr
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Muudatusettepanek 3408
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta (see tähendab ettevõtet 
loomakasvatuse puhul) makstava toetuse.

Or. hr

Muudatusettepanek 3409
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007, määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, agrometsandussüsteemide 
loomine ja taastamine ning metsa-, 
keskkonna- ja kliimateenused, kehtestavad 
liikmesriigid hektari kohta makstava 
toetuse.

Or. en
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Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus ja muud uuringud on näidanud, et agrometsandusel on suur 
keskkonna- ja kliimamuutuste leevendamise väärtus ning selle tähtsus on esitatud 
põhjendustes 5, 38, 39, 41. Siiski ei ole „agrometsandust“ üheski nendest artiklitest selgelt 
mainitud. Siinne sõnastus on võetud otse põhjendusest 39.

Muudatusettepanek 3410
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007, määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, märkimisväärne pestitsiidide 
kasutamise vähendamine ning metsa-, 
keskkonna- ja kliimateenused, kehtestavad 
liikmesriigid hektari kohta makstava 
toetuse.

Or. en

Muudatusettepanek 3411
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
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hektari kohta makstava toetuse. hektari või loom- või mõne muu määratud 
ühiku kohta makstava toetuse.

Or. pl

Muudatusettepanek 3412
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari, loomühiku või taru kohta 
makstava toetuse.

Or. es

Selgitus

Lisakulusid ja saamata jäänud tulu tuleb kohandada kõigile loomakasvatustele, mis täidavad 
nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 sätteid, mille tõttu peavad arvutused võimaldama 
määrata vastavalt olukorrale kõige sobivama toetusühiku.

Muudatusettepanek 3413
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
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mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari või muu määratletud üksuse kohta 
makstava toetuse.

Or. en

Selgitus

Seega tuleb mahepõllumajanduse raames anda toetust ka loomadele, keda peetakse vastavalt 
mahepõllumajanduse nõuetele, mitte ainult hektari kohta.

Muudatusettepanek 3414
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari või loomade kohta makstava 
toetuse.

Or. pl

Selgitus

Samuti on põhjendatud ökoloogilise loomakasvatuse toetamine.

Muudatusettepanek 3415
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari või looma kohta makstava toetuse.

Or. pl

Selgitus

Määruse eelnõu artiklis 65 on välja jäetud võimalus maksta toetusi loomade kohta, mis ei 
võimalda toetada ökoloogilist loomakasvatust. Ökoloogilistele loomadele kohaldatakse 
kõrgendatud heaolu standardeid; seetõttu on põhjendatud põllumajandusettevõtetele selliste 
lisakulude hüvitamine.

Võimetus maksta selle sekkumise raames toetusi loomade kohta seab ohtu selliste kaitsealaste 
tõugude tuleviku.

Muudatusettepanek 3416
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel võetakse 
kasutusele või säilitatakse määruses (EÜ) 
nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavad ja 
meetodid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari või looma kohta makstava toetuse.

Or. en

Muudatusettepanek 3417
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Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
makstava toetuse.

Or. de

Muudatusettepanek 3418
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Toetuse võib määrata 
loomaühikute põhjal nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui sekkumine on 
suunatud mahepõllumajandusliku 
tootmise keskkonna- ja kliimaalaste 
kohustuste täitmisele, loomade heaolu või
geneetiliste ressursside paremaks 
muutmisele karjakasvatussektoris.

Or. es

Muudatusettepanek 3419
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Toetuse võib määrata 
ettevõttepõhiselt nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui sekkumine on 
suunatud mahepõllumajandusliku 
tootmise keskkonna- ja kliimaalaste 
kohustuste täitmisele ning geneetiliste 
ressursside paremaks muutmisele 
karjakasvatussektoris.

Or. en

Selgitus

Tuleb võtta arvesse maata karjakasvatajate konkreetset olukorda.

Muudatusettepanek 3420
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele, sealhulgas juurdepääs 
ekspertarvamusele keskkonna- ja 
kliimasõbralikele põllumajandustootmise 
meetoditele ülemineku, sealhulgas 
mahepõllumajanduslikule tootmisele 
ülemineku kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 3421
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 10



AM\1171746ET.docx 87/186 PE631.985v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikud teadmised ja 
teave ning et neile, kes seda vajavad, 
tehakse kättesaadavaks asjakohane 
koolitus.

Or. en

Muudatusettepanek 3422
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele ning et need on vastavalt vajaduste 
analüüsile asjakohased.

Or. en

Muudatusettepanek 3423
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Artikli 65 lõike 11 kohaselt peavad artikli 65 kohased sekkumised olema kooskõlas artiklis 28 
kehtestatud meetmetega. Artikli 65 lõike 5 punktis d on siiski sätestatud, et artiklis 65 
nimetatud kohustused peavad erinema I samba kohastest kohustustest, millele on viidatud 
artiklis 28. Nende kahe artikli vahel tundub olevat vastuolu. Selle vastuolu tõttu tuleks artikli 
65 lõige 11 kustutada.

Muudatusettepanek 3424
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

11. Liikmesriigid ja vajaduse korral 
piirkonnad tagavad, et käesoleva artikli 
alusel toimuv sekkumine on kooskõlas 
artikliga 28.

Or. it

Muudatusettepanek 3425
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28 ega ohusta selles 
sätestatut.

Or. en

Muudatusettepanek 3426
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 välja jäetud

Looduslikud või muud pindalapõhised 
piirangud

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

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

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel võivad 
liikmesriigid anda üksnes sellist toetust, 
millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud ja 
saamata jäänud tulud arvutatakse seoses 
looduslike või muude alapõhiste 
piirangutega, võrdlusena võib tuua 
pindalad, mis ei ole looduslike ja muude 
alapõhiste piirangutega hõlmatud.

5. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

Or. es

Selgitus

Nende kolme muudatusettepanekuga viiakse looduslike piirangutega seonduvad toetused 
teisest sambast esimesse üle, kuid ei muudeta nende olemust, sest see sobib ideaalselt 
põllumajandustootjate aasta kaupa toetamiseks. Nii vabastatakse osa eelarvest teiste maaelu 
arengu meetmete jaoks, mille ressursid on vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekule palju rohkem piiratud.

Muudatusettepanek 3427
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Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele, kui need toetused 
täiendavad artiklis 27 a sätestatud 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega alade lisatoetust ega kattu 
sellega.

Or. es

Muudatusettepanek 3428
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

1. Liikmesriigid peavad andma toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et toetada ebasoodsas 
olukorras olevaid ja äärealadel asuvaid 
põllumajandustootjaid, tagades 
tasakaalustatud territoriaalse arengu ning
aidates kaasa artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. en
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Selgitus

Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetused peaksid olema suunatud 
peamiselt ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele, et tagada põllumajandustootmise 
jätkumine nendes piirkondades.

Muudatusettepanek 3429
Michel Dantin, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangute puhul ja peavad eraldama 
toetust mägipiirkondadele käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada liikmesriikidele kohustus anda toetust 
mägipiirkondadele.

Muudatusettepanek 3430
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa 
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lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide
saavutamisele.

vähemalt ühe artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärgi saavutamisele.

Or. nl

Muudatusettepanek 3431
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

1. Liikmesriigid peavad andma 
EAGF-ist toetust looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangute puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Praegu kasutatakse neid täiendavate maksetena otsetoetuste toetamiseks, mis on jaotatud 
hektari kohta.

Muudatusettepanek 3432
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks et vähendada looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega 
piirkondade ja eriti mägipiirkondade 
tootjate kulusid, võivad liikmesriigid 
kehtestada mõiste “mägipiirkonna 
peretalu“, kehtestades kumulatiivse 
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koefitsiendi maksimaalse väärtusega 4, 
mis võtab arvesse järgmisi elemente, 
millest igaühe väärtus on 1: kariloomade 
arv, haritav maa, heas ökoloogilises 
seisukorras hoitavad karjamaad ja 
kasvatavate taimekultuuride arv, mida 
ÜPP tunnustab ja toetab. Kumulatiivne 
koefitsient korrutatakse seejärel 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega piirkonnas asuvate tootjate 
toetuste tüübi summaga.

Or. en

Muudatusettepanek 3433
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Riigid sätestavad strateegiakavas 
kohalikel tavadel ning 
territooriumipõhistel juhtimis- ja 
haldamissüsteemidel põhinevad 
põllumajandus-, loomakasvatus või 
agrometsandustegevused, mis ei kuulu 
artiklis 27 a sätestatud lisatoetusega 
toetatavate tegevuste hulka, kuid mille 
säilitamine on siiski ökosüsteemide hea 
keskkonnaseisundi säilitamiseks oluline.

Or. es

Muudatusettepanek 3434
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealust toetust antakse tegelikele 
põllumajandustootjatele määruse (EL) nr 

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

1305/2013 artikli 32 kohaselt kindlaks 
määratud alade eest ja Horvaatia 
Vabariigis sõja poolt mõjutatud alade 
eest, mis ikka veel kannatavad 
sõjapurustuste pärast.

Or. hr

Muudatusettepanek 3435
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Neid makseid makstakse 
põllumajandustootjatele määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 32 kohaselt määratud 
alade puhul, mis põhinevad biofüüsikaliste 
kriteeriumite alusel tuvastatud mitme 
piirangu tõsidusel;

Or. en

Selgitus

Makse tase peaks kajastama täpselt ebasoodsat olukorda.

Muudatusettepanek 3436
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Rosa Estaràs 
Ferragut, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 3437
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 3438
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 3439
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

toetusesaajatele määruse (EL) nr 
1305/2013 artikli 32 kohaselt kindlaks 
määratud alade eest.

Or. en

Selgitus

Eelistaksin valikulist süsteemi (nagu kokku lepitud Omnibusi määruses), kus liikmesriikidel 
oleks võimalus otsustada, kas nad soovivad „tõelise põllumajandustootja” kontrollimist 
kohaldada. Seetõttu ei tohiks seda kaasata maaelu arengu toetuse saamise 
miinimumnõuetesse.

Muudatusettepanek 3440
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 3441
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 3442
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 3443
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

3. Kui liikmesriigid määravad oma 
ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavades erinevad piirangud, 
võivad nad otsustada eraldada 
toetusesaajatele antava toetussumma 
hektari järgi; hüvitis on proportsionaalne 
tuvastatud piirangute tõsidusega.
Käesoleva sekkumisliigi alusel võivad 
liikmesriigid anda üksnes sellist toetust, 
millega hüvitada toetusesaajatele täielikult 
või osaliselt asjaomasel alal looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangutega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud. Liikmesriigid tagavad, et 
asjakohased arvutused on nõuetekohased 
ja õiged ning nende aluseks on aus, 
õiglane ja kontrollitav arvutusmeetod.

Or. en

Selgitus

Erinevad maksetasemed või -järgud peaksid peegeldama tuvastatud puuduste või piirangute 
taset, selle arvutamise metoodika peaks olema selge ja läbipaistev.

Muudatusettepanek 3444
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

3. 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. Toetuse summat 
võib muuta, et võtta arvesse ebasoodsaid 
püsitingimusi, mis mõjutavad 
põllumajandustegevust ja/või 
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põllumajandussüsteemi.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on taastada ühiseeskirjad lisakulude ja saamata jäänud tulu 
arvestamise kohta, et võtta arvesse ebasoodsate püsitingimuste mõju põllumajandusele.

Muudatusettepanek 3445
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

3. 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, aga ka 
ökosüsteemi väärtused ja hüved, mis on 
suunatud kogu ühiskonnale.

Or. es

Muudatusettepanek 3446
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda sellist toetust, 
millega hüvitada toetusesaajatele täielikult 
või osaliselt asjaomasel alal looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangutega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud. Nad peavad andma 
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ja saamata jäänud tulud. toetusesaajatele ka rahalise stiimuli 
jätkata põllumajandustegevust nendes 
piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 3447
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud arvutatakse seoses 
looduslike või muude alapõhiste 
piirangutega, võrdlusena võib tuua 
pindalad, mis ei ole looduslike ja muude 
alapõhiste piirangutega hõlmatud.

4. Lõikes 3 osutatud täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud arvutatakse seoses 
looduslike või muude alapõhiste 
piirangutega, võrdlusena võib tuua 
pindalad, mis ei ole looduslike ja muude 
alapõhiste piirangutega hõlmatud, 
kasutatav arvutusmeetod peab olema 
läbipaistev, täpne ja kontrollitav;

Or. en

Selgitus

Makse taseme arvutamine peaks olema selge ja läbipaistev ning kontrollitav.

Muudatusettepanek 3448
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 – lõik 1(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada 
minimaalse toetuse piirmäära, millest 
väiksemat abi ei anta. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid 
mitte eraldada toetust tootmissüsteemile, 
kus on oluliselt kõrgem sissetulek kui 
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teistes asjaomase piirkonna ettevõtetes.

Or. fr

Muudatusettepanek 3449
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) põllumajandustegevust mõjutava 
kindlakstehtud püsiva piirangu raskust;

(b) põllumajandusliku tootmise süsteemi.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 31 tekst, et võimaldada nende 
toetuste kohandamist.

Muudatusettepanek 3450
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 – lõik 1(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse summat võib muuta, et võtta 
arvesse ebasoodsaid tingimusi, mis 
mõjutavad erinevate tootmissüsteemide 
põllumajandustegevust. Antud toetustes 
võib võtta vajadusel ka arvesse sotsiaal-
majanduslikke ja keskkonnaalaseid 
kriteeriume.
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Or. fr

Muudatusettepanek 3451
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Antud toetustes võib võtta 
vajadusel ka arvesse sotsiaal-
majanduslikke kriteeriume.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek võimaldaks kehtestada sotsiaal-majanduslikke kriteeriume

Muudatusettepanek 3452
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

5. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest ja selle suhtes kehtivad lisas 
IX b kehtestatud maksimumsummad.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on viidata lisale IX b, mida uuesti pakutakse, et tagada 
ühessugused eeskirjad ning toetuse maksimumsummad meetmete puhul looduslike ja muude 
pindalapõhiste piirangute korral kui ka põllumajandustootjate võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek 3453
Momchil Nekov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

5. Maksed arvutatakse ja antakse igal 
aastal hektari ning kariloomade 
ekvivalendi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 3454
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid määratlevad ja 
töötavad toetuste terviklikuks haldamiseks 
välja sobiva vahendi kas piirkondlike 
põllumajandustegevuse lepingute, 
territooriumi hooldusõiguse lepingute või 
muude kavandatud instrumentide abil, 
mis täidavad nende ökosüsteemide 
tervikliku haldamise eesmärke, kus seda 
kohaldatakse.

Or. es

Muudatusettepanek 3455
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid peavad ette nägema 
toetuse järkjärgulise vähenemise sellise 
osa suhtes, mis ületab põllumajandusliku 
majapidamise suhtes kehtestatud lävendit, 
mis tuleb sätestada nende ÜPP 
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strateegilises kavas.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on kehtestada hüvitava toetuse järkjärguline vähenemine.

Muudatusettepanek 3456
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

1. Liikmesriikidel on kohustus anda 
toetust direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Vajaduse korral 
täiendatakse sätestatut nn ökokavades, 
mida rahastatakse EAGFist.

Or. es

Muudatusettepanek 3457
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 

1. Liikmesriigid peavad andma toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
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iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3458
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

1. Liikmesriigid peavad andma toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3459
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 

1. Liikmesriigid peavad andma toetust 
direktiivi 92/43/EMÜ, direktiivi 
2009/147/EÜ või direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisest tulenevate piirkondlike 
ebasoodsate tegurite puhul käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 6 
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lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Nende piirkondade maksed, kus põllumajandustootjad pakuvad väärtuslikku avalikku hüve, ei 
tohiks olla vabatahtlikud.

Muudatusettepanek 3460
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele,
metsamaa valdajatele ning teistele maa 
haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
tootjaorganisatsioonidele, 
põllumajandustootjate rühmadele, 
metsaomanikele ja metsaomanike 
rühmadele. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib seda anda ka teistele maa 
haldajatele.

Or. pt

Muudatusettepanek 3461
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega 
hõlmatud alade puhul anda 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ning teistele maa haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib anda 
põllumajandustootjatele ja/või 
põllumajandustootjate ühendustele, 
metsamaa valdajatele ja/või ühendustele.
Põhjendatud juhtudel võib toetust anda ka
teistele maa valdajatele.
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Or. it

Muudatusettepanek 3462
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega 
hõlmatud alade puhul anda 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ning teistele maa haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib anda 
põllumajandustootjatele ja/või 
põllumajandustootjate ühendustele, 
metsamaa valdajatele ja/või ühendustele.
Põhjendatud juhtudel võib toetust anda ka
teistele maa valdajatele.

Or. it

Muudatusettepanek 3463
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsaomanikele ja muudele maa 
haldajatele lõikes 1 nimetatud ebasoodsate 
tingimustega piirkondade puhul.

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsaomanikele, muudele 
toetusesaajatele, põllumajandustootjate 
rühmadele, põllumajandustootjate 
rühmadele ja teistele toetusesaajatele, 
metsaomanikele.

Or. pl

Muudatusettepanek 3464
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsamaa valdajatele ning teistele maa 
haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele 
ja metsamaa valdajatele, välja arvatud 
metsanduslikult intensiivselt kasvatatavad 
liikidele ja eksootilistele liikidele.

Or. es

Muudatusettepanek 3465
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsamaa valdajatele ning teistele maa 
haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi peab lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul andma 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ning teistele maa haldajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 3466
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsamaa valdajatele ning teistele maa 
haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi peab lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul andma 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ning teistele maa haldajatele.

Or. en
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Selgitus

Nende piirkondade maksed, kus põllumajandustootjad pakuvad väärtuslikku avalikku hüve, ei 
tohiks olla vabatahtlikud

Muudatusettepanek 3467
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsamaa valdajatele ning teistele maa 
haldajatele.

2. Kõnealuseid toetusi võib lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul anda põllumajandustootjatele, 
metsamaa valdajatele ning teistele 
toetusesaajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 3468
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 3469
Martin Häusling, Thomas Waitz, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mägi- ja muud alad, kus valitsevad 
kõrguse, pinnakalde, kehvade muldade 
või muude tegurite tõttu ebasoodsad 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 3470
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama põhjendada toetuste taseme piiramise või diferentseerimise 
säilitamise võimalust, mis on olnud perioodil 2014–2020 võimalik, seda enam, et nimetatud 
võimaluse puudumine ohustab sissetulekute ja vastupidavuse erieesmärkide saavutamist 
looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel asuvates põllumajandusettevõtetes, sest 
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mõjunäitaja I.5 ja tulemusnäitaja R.7 (I lisa) oleksid tõsiselt ohus, sest neid ei oleks võimalik 
mõistlikult saavutada.

Muudatusettepanek 3471
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
peavad liikmesriigid andma üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
asjaomasel pindalal piirkondlike 
ebasoodsate teguritega seonduvad 
täiendavad kulud ja saamata jäänud tulud.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjatele tuleks selle olulise avaliku hüve eest täielikku hüvitist maksta.

Muudatusettepanek 3472
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamata jäänud tulu 
arvutamisel võivad liikmesriigid 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
toetuse taset diferentseerida, võttes 
arvesse:

(a) põllumajandustegevust mõjutava 
kindlakstehtud püsiva piirangu raskust;

(b) põllumajandusliku tootmise süsteemi.

(c) tunnustatud agrometsandussüsteemide 
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säilitamist.

Or. es

Muudatusettepanek 3473
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõik 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arvestades direktiivide 92/43/EMÜ 
ja 2009/147/EÜ piiranguid seoses 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad kui heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
määruse käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos, 
ning seoses põllumajandusmaa säilitamise 
tingimustega vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile a;

(a) arvestades direktiivide 92/43/EMÜ 
ja 2009/147/EÜ piiranguid seoses 
ebasoodsate asjaoludega, mis vastavad 
heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste standardite nõuetele, 
mis on kehtestatud käesoleva määruse 
käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos, ning 
seoses põllumajandusmaa säilitamise 
tingimustega vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile a;

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad järgivad direktiivi nõudeid ja peaksid saama selle eest, mitte üle selle 
hüvitist.

Muudatusettepanek 3474
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) arvestades direktiivi 2000/60/EÜ 
piiranguid seoses ebasoodsate asjaoludega, 

(b) arvestades direktiivi 2000/60/EÜ 
piiranguid seoses ebasoodsate asjaoludega, 
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mis tulenevad nõuetest, mis on rangemad
kui vastavad kohustuslikud 
majandamisnõuded, välja arvatud III lisas 
kehtestatud SMR 2, ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos; ning kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavad käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a.

mis tulenevad asjakohaste kohustuslike 
majandamisnõuete järgimisest, nagu on 
märgitud III lisas, ning headest 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standarditest, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos; ning kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavad käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad järgivad direktiivi nõudeid ja peaksid saama selle eest, mitte üle selle 
hüvitist.

Muudatusettepanek 3475
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest ja selle suhtes kehtivad lisas 
IX b kehtestatud maksimumsummad.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on viidata lisale IX b, mida uuesti pakutakse, et tagada 
ühessugused eeskirjad ning toetuse maksimumsummad meetmete puhul regulatiivsest 
piirangust tingitud pindalapõhiste piirangute korral kui ka põllumajandustootjate võrdne 
kohtlemine.

Muudatusettepanek 3476
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda 
investeeringutoetust käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
samuti kollektiivses vormis ja 
kollektiivseks kasutuseks, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele, eelkõige seoses 
konkurentsivõime suurendamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 3477
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda 
investeeringutoetust käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
samuti kollektiivses vormis ja 
kollektiivseks kasutuseks, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele, eelkõige seoses 
konkurentsivõime suurendamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 3478
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
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põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil või metsahoolduse 
territoriaalplaanidel või riskiennetusel, 
kui see hõlmab territoriaalset tasandit, 
mille ümbermõõt on suurem kui 
metsandusettevõtte oma.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada toetuse ulatust metsandussektorile.

Muudatusettepanek 3479
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks 
või toimingutega tihedalt seotud kuludele, 
mis aitavad kaasa artiklis 6 ning eelkõige 
punktides d, e ja f osutatud erieesmärkide 
saavutamisele ja mis ei tohi kahjustada 
keskkonda ega toetada keskkonda 
saastavaid tegevusi. Metsandussektorile 
makstav toetus peab põhinema 
metsamajanduskaval või samaväärsel 
vahendil.

Or. en

Muudatusettepanek 3480
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele ega ole 
otseses vastuolus Euroopa Liidu poolse 
ÜRO säästva arengu eesmärkide 
saavutamisega. Metsandussektorile 
makstav toetus peab põhinema 
metsamajanduskaval või samaväärsel 
vahendil.

Or. en

Muudatusettepanek 3481
Norbert Lins, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. Ettevõtetele, 
mis ületavad liikmesriigi poolt ÜPP 
strateegiakavas teatud kehtestatava 
suuruse, makstakse metsandussektoris 
toetust, mis põhineb metsamajanduskaval 
või samaväärsel vahendil.

Or. de

Selgitus

Metsaomandistruktuuride põhjal ei ole metsamajanduskava eriti väikeste metsamaa valdajate 
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jaoks teostatav ega otstarbekas. Muudatus põhineb praegusel olukorral – hetkel kehtiv 
määruse 1305/2013 artikkel 21.

Muudatusettepanek 3482
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. Teatava 
suurusega põllumajandusettevõtete puhul, 
mille määravad liikmesriigid, peab 
metsandussektorile antav toetus põhinema 
metsamajanduskaval või samaväärsel 
vahendil.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 3483
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
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võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. Teatava 
suurusega põllumajandusettevõtete puhul, 
mille määravad liikmesriigid, peab 
metsandussektorile antav toetus põhinema 
metsamajanduskaval või samaväärsel 
vahendil.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida kohustuslikke metsamajandamiskavasid või samaväärseid vahendeid, et vältida 
suurenenud tarbetut halduskoormust ja väikesemahulise metsamajanduse väljajätmist. 
Hulgas liikmesriikides on digitaalse metsateabe ja geograafiliste infosüsteemide kasutamine 
kõrge ning süsteem annab täpset teavet metsaressursside, keskkonna ja majandamistegevuse 
kohta.

Muudatusettepanek 3484
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskavadel, mis on 
suunatud liikmesriikides põliste metsade 
istutamisele ja pideva katmise tavale;

Or. en
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Selgitus

Oluline on, et metsad oleksid vastavates riikides põlised, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust.

Muudatusettepanek 3485
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema säästvatel
metsamajanduskavadel, sealhulgas põliste 
puuliikide istutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 3486
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa vähemalt ühe artiklis
6 osutatud erieesmärgi saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

Or. nl
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Muudatusettepanek 3487
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2 – lõik 1(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle toetusega peab olema võimalik 
rahastada projekte, mis on seotud 
üleminekuga jätkusuutlikele ja mitmel 
moel tõhusatele tootmissüsteemidele, mis 
nõuab investeeringuid materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse ja toetus on 
seotud põllumajandustootja riski 
võtmisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 3488
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mittetootlikud investeeringud 
võivad hõlmata alljärgnevat: i) 
Immateriaalsed uuringud ja 
investeeringud, mis on seotud külade, 
maapiirkondade ja suure 
loodusväärtusega alade kultuurilise ja 
looduspärandi, sealhulgas nendega 
seotud sotsiaalmajanduslike aspektide 
säilitamise, taastamise ja 
ajakohastamisega; ii) maapiirkondade 
omavalitsuste ning külade arendamise 
kavade ja nende põhiteenuste ning Natura 
2000 alade ja muude suure 
loodusväärtusega alade kaitse- ning 
majandamisplaanide koostamine ja 
ajakohastamine, et parandada 
elukvaliteeti või asula keskkonnatoimet.
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Or. en

Muudatusettepanek 3489
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad toetada 
üksnes neid põllumajandusettevõtete 
infrastruktuuri tehtavaid investeeringuid, 
mis üheaegselt näitavad positiivseid 
mõjusid ühelt poolt käesoleva määruse 
artiklis 6 sätestatud keskkonna-, kliima-
ja bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega seoses ning teiselt poolt 
põllumajandusettevõtte majanduslikule 
olukorrale.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus (artikkel 92) nõutakse kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide osas 
suuremaid ambitsioone. Selliste investeeringute tagamine füüsilistesse varadesse, mis 
moodustavad praegu peaaegu 23% maaelu arengu kulutustest, aitab kaasa nende eesmärkide 
saavutamisele ja on konkreetne panus artikli 92 punkti a täideviimisel.

Muudatusettepanek 3490
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Maaelu arengu programmides 
võib siiski ette näha selle reegli erandid 
lairiba-infrastruktuuri ja taastuvenergia 
investeeringuteks. Sellisel juhul tuleb 
esitada selged kriteeriumid, mis tagavad 
toetuste täiendamise teiste liidu vahendite 
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abil.

Or. en

Muudatusettepanek 3491
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 3492
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine põllumajanduslike 
keskkonnaprojektide raames, mis on 
seotud kohaliku arengustrateegiaga või
maa ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt vastavalt liikmesriikide sätestatud 
eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 3493
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks, hoonestamata 
maa ja sellise hoonestatud maa ostmine, 
mis moodustab üle 10% asjaomase 
toimingu abikõlblikest kogukuludest, või 
maa ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

Or. en

Selgitus

Üldeeskirjade kohaselt on maa ostmine käesoleva rahastamisperioodi jooksul abikõlblik kulu.
Maa ostmine ehituseesmärgil peaks jätkuvalt olema abikõlblik. Kui komisjoni pakutud 
piirangut ei kaotata, tuleks maa ostmist rahastamisvahendite kasutamise kaudu võimaldada 
ka teistele ettevõtjatele peale noorte põllumajandustootjate.

Muudatusettepanek 3494
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine;

Or. en

Selgitus

Maa ostmine mis tahes põhjusel tuleb välistada.

Muudatusettepanek 3495



PE631.985v01-00 124/186 AM\1171746ET.docx

ET

Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, mis ületab 10% 
asjaomase tegevuse abikõlblikest 
kogukuludest, välja arvatud maa ostmine 
keskkonnakaitseks ja/või maa ostmine 
noorte põllumajandustootjate poolt, 
kasutades selleks rahastamisvahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 3496
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, mis ületab 10% 
asjaomase tegevuse abikõlblikest 
kogukuludest, välja arvatud maa ostmine 
keskkonnakaitseks ja maa ostmine noorte 
põllumajandustootjate poolt, kasutades 
selleks rahastamisvahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 3497
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks, maa saartel, 
maa põllumajandusliku potentsiaali 
taastamiseks või maa ostmine noorte 
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rahastamisvahendeid; põllumajandustootjate poolt, kasutades 
selleks rahastamisvahendeid;

Or. hr

Muudatusettepanek 3498
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa ostmine 
keskkonnakaitseks või maa ostmine noorte 
põllumajandustootjate poolt, kasutades 
selleks rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, välja arvatud maa ostmine 
keskkonnakaitseks või maa ostmine noorte 
põllumajandustootjate poolt või jaoks, 
kasutades selleks rahastamisvahendeid või 
ettevõtte alustamise toetamise projektide 
elluviijaid;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on suurendada noorte põllumajandustootjate maa 
tagasiostmise võimalusi.

Muudatusettepanek 3499
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt;

Or. en
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Muudatusettepanek 3500
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 3501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade (muud kui need, mida 
kasutatakse masinate asemel läbimatul 
maastikul maastiku säilitamiseks või 
kaitseks suurte röövloomade eest) ning 
üheaastaste taimede ost ja nende istutamine 
muul eesmärgil kui loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3502
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine, 
välja arvatud eksootilised liigid, männid, 
eukalüptid ja teised kiiresti kasvavad 
liigid;

Or. es

Muudatusettepanek 3503
Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine 
või suurkiskjate rünnakute tõttu kaotatud 
kariloomade asendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3504
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede ost 
ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede ost 
ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
tootmiskarja kiskjate eest kaitsmine või
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on tagada loomaostu toetuskõlblikkus loomaostu puhul, 
kaitstes kariloomade kiskjate eest (koerad).

Muudatusettepanek 3505
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede ost 
ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede ost 
ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine, 
tootmiskarja kiskjate eest kaitsmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 3506
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede ost 
ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede ost 
ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine, 
tootmiskarja kiskjate eest kaitsmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 3507
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kahjustatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 3508
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) investeeringud põllumajandus- ja 
metsamaasse ning maakorraldusse.

Or. en

Selgitus

Soovitatav on lisada maakorraldus ning põllumajandus- ja metsandusinfrastruktuur 
investeeringute hulka, kus maksimaalset toetust saab suurendada kuni 100%-ni, arvestades et 
tegemist on üldistes huvides tehtud investeeringuga, mis ei ole alati otseselt seotud ainult 
konkreetse keskkonna- ja kliimaalase eesmärgiga.

Muudatusettepanek 3509
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) laenu intressimäär, välja arvatud 
toetused, mis on antud intressitoetusena 
või tagatistasu toetusena;

(e) laenu intressimäär;

Or. es
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Muudatusettepanek 3510
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) laenu intressimäär, välja arvatud 
toetused, mis on antud intressitoetusena 
või tagatistasu toetusena;

(e) laenu intressimäär;

Or. en

Muudatusettepanek 3511
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 kohase veekogude hea 
seisundi saavutamisega, sealhulgas 
niisutuse laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Lõik kustutakse, sest samal ajal tehakse ettepanek lisada uus artikkel niisutussüsteemidesse 
investeerimise kohta, kuhu on kogutud kokku määruses 1305/2013 kokku lepitu. Kehtivad 
sätted on tasakaalustatud lahendus Euroopa Komisjoni ettepaneku jaoks.

Muudatusettepanek 3512
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 kohase veekogude hea 
seisundi saavutamisega, sealhulgas 
niisutuse laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Climate change and adverse weather events, such as drought have a sound impact on the 
productivity of farmers (also) in the EU, so the lack of water is and will be a major problem 
for the vast majority of European farmers. A larger and more efficient irrigation is therefore 
needed everywhere in the Union, therefore, the increase of irrigated areas by sustainable and 
water-friendly investments and the replacement of old irrigation systems by new ones have to 
go by hand in hand. Highlighting only the good quantity status of the water body would 
distort the original goals of the Water-framework Directive and unduly punish those Member 
States, where irrigation-related water abstraction is negligible (for example in Hungary the 
irrigation-related water abstraction is less than 2 % within the total water abstraction).

Muudatusettepanek 3513
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea, välja arvatud juhul, 
kui nimetatud investeeringud
i) annavad vähemalt 5–25 % potentsiaalse 
veekokkuhoiu. kuuluvad 
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niisutussüsteemide ajakohastamise 
kavasse ning nende avalikest vahenditest 
rahastamine sõltub veesäästuga 
kaasnevast kontsessioonide kokkuhoiust;
ii) mõjutavad üksnes energiatõhusust või 
olemasolevate varude haldamist või 
taaskasutatud vee kasutamist, mis ei 
mõjuta põhja- või pinnaveekogu;

Or. es

Muudatusettepanek 3514
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea, välja arvatud juhul, 
kui nimetatud investeeringud
i) annavad vähemalt 5–25 % potentsiaalse 
veekokkuhoiu;
ii) võimaldavad tagada põllumajandusliku 
tootmise piirkondades, kus aastane 
sademete hulk on vähem kui 500 mm; 
ning
iii) mõjutavad ainult energiatõhusust 
veehoidla loomisel või taaskasutatud vee 
kasutamist, mis ei mõjuta põhja- või 
pinnaveekogu.

Or. es

Selgitus

Niisutussüsteemidesse investeerimisel soovitakse säilitada praegune olukord.
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Muudatusettepanek 3515
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea , või 
niisutussüsteemid, mis ei sisalda 
veemõõtmist, või niisutussüsteemid, mis ei 
rakenda kõrgetasemelist ja tõhusat kaitset 
mullaerosiooni vastu või ei suurenda 
huumusetaset ning pealispinnase 
moodustumist;

Or. en

(Vt määruse 1305/2013 artikkel 46.)

Selgitus

Komisjon on eelmise maaelu arengu määruse eeskirju oma praeguse ettepanekuga järsult 
lihtsustanud. Arvestades, et kliimamuutused kiirenevad ja kogesime just üht läbi aegade kõige 
kuumemat ja kuivemat suve, on vaja olla vee kasutamise suhtes äärmiselt ettevaatlik. 
Lükkame tagasi kohustused arvestada veekasutust vastavalt kehtivatele reeglitele ning lisame 
kohustusi, et kaitsta pealispinnast ja tekitada huumust, suurendamaks niisutatud pinnase 
vettpidavust.

Muudatusettepanek 3516
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
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lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
veekoguse tasakaalustamatusega seotud 
põhjustel asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea. Kuid need 
investeeringud on toetuskõlblikud, kui 
need aitavad tõhusalt vähendada vee 
kasutamist.

Or. fr

Selgitus

Selleks et vastata kliimamuutusega seotud kasvavatele nõudmistele, võivad eriti Vahemere 
piirkonnad, mis kannatavad veepuuduse käes, aidata kaasa niisutussüsteemi väljatöötamisele, 
kasutades veevarusid ja veekeskkondi vastavalt ressursi kooskõlastatud haldamise asutuste 
poolt kohalikul tasandil kindlaksmääratud võimalustele ja meetmetele. Juurdepääs EAFRD 
toetusele niisutuse investeerimiseks on oluline territooriumite toodangu ja põllumajanduse 
tagamiseks.

Muudatusettepanek 3517
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Susanne Melior, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud kuivendamiseks või
niisutuseks, mis ei vii veekogude 
veekasutuse netovähendamiseni 
vesikonnas ega ole vastavuses direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 kohase 
veekogude hea seisundi saavutamisega, 
sealhulgas seoses niisutuse laiendamise või 
suurema hajureostuse riskiga, iseäranis 
siis, kui see mõjutab veekogusid, mille 
olukorda hinnatakse asjaomases 
veemajanduskavas madalamaks kui hea;

Or. en
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Muudatusettepanek 3518
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 kohase veekogude hea 
seisundi saavutamisega, sealhulgas 
niisutuse laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses veeraamistiku direktiivi 
eesmärkidega (Direktiiv nr 2000/60/EÜ);

Or. en

Selgitus

Climate change and adverse weather events, such as drought have a sound impact on the 
productivity of farmers (also) in the EU, so the lack of water is and will be a major problem 
for the vast majority of European farmers. A larger and more efficient irrigation is therefore 
needed everywhere in the Union, therefore, the increase of irrigated areas by sustainable and 
water-friendly investments and the replacement of old irrigation systems by new ones have to 
go by hand in hand. Highlighting only the good quantity status of the water body would 
distort the original goals of the Water-framework Directive and unduly punish those Member 
States, where irrigation-related water abstraction is negligible (for example in Hungary the 
irrigation-related water abstraction is less than 2 % within the total water abstraction).

Muudatusettepanek 3519
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
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madalamaks kui hea; madalamaks kui hea, välja arvatud 
investeeringud uute niisutussüsteemide 
loomiseks või vanade asendamiseks uute 
meetoditega, kasutades vett säästvaid 
niisutussüsteeme;

Or. en

Selgitus

Kliimamuutused ja ebasoodsad ilmastikutingimused, näiteks põud, mõjutavad tugevalt 
põllumajandustootjate tootlikkust (ka) ELis, nii et vee puudumine on nii praegu kui tulevikus 
suureks probleemiks enamikule Euroopa põllumajandustootjatele. Seetõttu on kogu Euroopa 
Liidus vaja suuremat ja tõhusamat niisutust, mistõttu peavad niisutatavate alade 
suurendamine jätkusuutlike ja veesõbralike investeeringutega ning vanade niisutussüsteemide 
asendamine uute vahenditega käima käsikäes. Seepärast peab ELi toetus olema avatud 
kõigile niisutamise investeeringutele, mis kasutavad vett säästvaid niisutussüsteeme.

Muudatusettepanek 3520
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea, välja arvatud juhul, 
kui investeeringud aitavad tõesti vett 
säästa või ennetavad metsatulekahjusid;

Or. en

Muudatusettepanek 3521
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 kohase veekogude hea 
seisundi saavutamisega, sealhulgas 
niisutuse laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses asjaomases
veemajanduskavas sätestatud veekogude 
hea seisundi saavutamisega vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikele 1;

Or. es

Muudatusettepanek 3522
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei 
ole vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 kohase veekogude hea 
kvantitatiivse seisundi saavutamisega, 
sealhulgas niisutuse laiendamine, nii et see 
mõjutab veekogusid, mille kvantitatiivset
olukorda hinnatakse asjaomases 
veemajanduskavas madalamaks kui hea;

Or. nl

Muudatusettepanek 3523
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ
tähenduses hea seisundi saavutamisega, 
vee kogusega seotud põhjustel, v.a kui 
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laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

need investeeringud on kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 7
kirjeldatud põhimõtetega;

Or. fr

Muudatusettepanek 3524
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 
veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ
tähenduses hea seisundi saavutamisega, 
vee kogusega seotud põhjustel, v.a kui 
need investeeringud on kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 7
kirjeldatud põhimõtetega;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on pakkuda komisjoni ettepanekule alternatiivi teha 
toetuskõlbulikuks mõningad niisutusse investeeringud, kui need on kooskõlas vee 
raamdirektiivi artikli 4 lõikes 7 kirjeldatud põhimõtetega.

Muudatusettepanek 3525
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) investeeringud niisutuseks, mis ei ole 
vastavuses direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohase veekogude hea seisundi 
saavutamisega, sealhulgas niisutuse 
laiendamine, nii et see mõjutab 

(f) mis ei ole vastavuses direktiivi 
2000/60/EÜ tähenduses hea seisundi 
saavutamisega, vee kogusega seotud 
põhjustel, v.a kui need investeeringud on 
seotud tegeliku veesäästuga või need 
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veekogusid, mille olukorda hinnatakse 
asjaomases veemajanduskavas 
madalamaks kui hea;

asendatakse eelnevalt niisutatud aladega, 
mis on linnastunud;

Or. fr

Selgitus

The aim of this amendment is to put forward an alternative to the Commission’s proposal 
allowing certain investments in irrigation to become eligible if they are linked to actual water 
savings. In fact, the term ‘in a status defined as less than good’ poses a problem, because this 
characterisation of the water body may be linked to quantitative aspects (extraction 
pressure), or qualitative aspects (alteration in morphology, continuity and pollution). 
According to the parameter that has led to water bodies being considered as in ‘a status 
defined as less than good’, increased extraction does not cause a deterioration in its status 
and should be permitted.

Muudatusettepanek 3526
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
infrastruktuuridesse, mis ei kuulu 
kohalikesse arengustrateegiatesse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline on jätkata selliste tegevuste rahastamist nagu lairibaühendused kõigis 
maapiirkondades, mitte ainult LEADERi rühmade kaudu.

Muudatusettepanek 3527
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(g) investeeringud suurtesse 
infrastruktuuridesse, mis ei kuulu 
kohalikesse arengustrateegiatesse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3528
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse;

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse ning mis takistavad 
XI lisas osutatud õigusaktidest tulenevate 
kohustuste täitmist.

Or. es

Muudatusettepanek 3529
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
infrastruktuuridesse, mis ei kuulu 
kohalikesse arengustrateegiatesse;

(g) investeeringud suurtesse 
infrastruktuuridesse, mis ei kuulu 
kohalikesse arengustrateegiatesse, välja 
arvatud lairiba-infrastruktuur, mille 
eesmärk on pakkuda põhiteenuseid 
põllumajanduses ja maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 3530
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse;

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse, välja arvatud 
investeeringud lairibataristusse, 
taastuvenergiasse ja üleujutustõrjesse 
ning rannikukaitsesse;

Or. de

Selgitus

Kohalikes arengustrateegiates võib rakendada ka pigem väiksemaid projekte. Investeeringud 
suurtesse taristutesse kuuluvad erinevates liikmesriikides teiste haldusüksuste ülesannete 
hulka.

Muudatusettepanek 3531
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
infrastruktuuridesse, mis ei kuulu 
kohalikesse arengustrateegiatesse;

(g) investeeringud suurtesse 
infrastruktuuridesse, eriti 
loomakasvatuseks, mis ei kuulu 
kohalikesse arengustrateegiatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 3532
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 

(g) investeeringud suurtesse 
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arengustrateegiatesse; taristutesse;

Or. es

Muudatusettepanek 3533
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1– punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud suurtesse taristutesse, 
mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse;

(g) toetada investeeringuid infrastruktuuri;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on välistada suurtesse infrastruktuuridesse 
investeerimine isegi siis, kui need on seotud kohalike arengustrateegiatega. Neid tuleks 
rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondist (EAF), mis tagab territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärgi saavutamise ning selleks peab see looma võimalused kõigile osalejatele ja 
rahastama struktuuriprojekte kõigis maapiirkondades, sealhulgas lisaks põllumajanduse ja 
metsainvesteeringud, mida rahastab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

Muudatusettepanek 3534
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) investeeringud, mis suurendavad 
tootmisvõimsust sektorites, kus 
pakkumine ei ole tasakaalus;

Or. it

Muudatusettepanek 3535
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) investeeringud juurdepääsu 
infrastruktuuri;

Or. ro

Muudatusettepanek 3536
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) investeeringud metsastamisse, mis 
ei ole vastavuses kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva 
metsamajandamise põhimõtetest, mis on 
välja arendatud üleeuroopalistes 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suunistes.

(h) investeeringud 
metsastamisse, eelkõige liigirikaste 
heinamaade metsastamisse, mis ei ole 
vastavuses kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva 
metsamajandamise põhimõtetest, mis on 
välja arendatud üleeuroopalistes 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suunistes;

Or. en

Muudatusettepanek 3537
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

investeeringud metsastamisse, mis ei ole 
vastavuses kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva 
metsamajandamise põhimõtetest, mis on 

(h) investeeringud metsastamisse, mis 
ei ole vastavuses kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva 
metsamajandamise põhimõtetest, mis on 
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välja arendatud üleeuroopalistes 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suunistes.

välja arendatud üleeuroopalistes 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suunistes;

Or. en

Muudatusettepanek 3538
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) investeeringud 
infrastruktuuridesse, mis ei ole kooskõlas 
loomade tervist ja heaolu toetavate 
soovituste ning nõukogu direktiiviga 
98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset ja eelkõige 
nende varustamist niisuguse eluaseme, 
toidu, vee ja hoolega, mis sobib loomade 
füsioloogiliste ning etoloogiliste 
vajadustega vastavalt varasematele 
kogemustele ja parimatele 
olemasolevatele teadusandmetele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ei tohiks toetada mittejätkusuutlikke 
investeeringuid. Loomade heaolu ning loomade ja inimeste tervise kaitse kõrged standardid 
on säästva arengu oluline osa. Investeeringuid infrastruktuuridesse, mis ei vasta 
loomatervishoiu ja loomade heaolu nõuetele, nagu intensiivsed loomapidamissüsteemid (nt 
kanakasvatuseks kasutatavad täiustatud puurid ja emiste eraldi rühmana pidamine), tuleks 
seetõttu pidada toetuskõlbmatuteks.

Muudatusettepanek 3539
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) Bioenergia tootmisesse tehtavad 
investeeringud, mis ei vasta 
taastuvenergia direktiivis sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumitele, sealhulgas 
teatavat tüüpi toormaterjalidele seatud 
piirangutele.

Seda mittesobivate investeeringute loetelu 
kohaldatakse samuti III peatükis 
kehtestatud sektoripõhistele 
sekkumisliikidele.

Or. es

Muudatusettepanek 3540
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) Investeeringud 
loomakasvatusettevõtetesse, mis ületavad 
oma loomkoormuse tõttu 
nitraadidirektiivis (91/676/EMÜ) 
sätestatud piirmäära 170 kg lämmastikku 
hektari kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 3541
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) Investeeringud bioenergia 
tootmisse, mis ei vasta taastuvenergia 
direktiivis sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumitele, sealhulgas teatud 
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lähteaineliikide piirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 3542
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) uued investeeringud, mille 
eesmärk on tugevdada ja suurendada 
tootmisvõimsust sektorites, kus korduvalt 
esineb turu tasakaalustamatust.

Or. it

Muudatusettepanek 3543
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) investeeringud, mis võivad 
suurendada juba täheldatud ületootmist 
või turu tasakaalustamatust piirkondlikul, 
riiklikul või Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

Investeeringutoetust ei anta füüsilistele varadele, mis võivad suurendada juba täheldatud 
ületootmist. Näiteks peaks ÜPP olema võimeline toetama investeeringuid, mille eesmärk on 
suurendada piimatootmisvõimsust piirkondades, kus esineb ületootmist.

Muudatusettepanek 3544



AM\1171746ET.docx 147/186 PE631.985v01-00

ET

Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) Investeeringud, et rahastada 
käesoleva määruse keskkonnaalaste 
eesmärkidega vastuolus olevate tegevuste 
täiendavat intensiivistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 3545
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa ELi eesmärkide 
saavutamisele, ei ole mis tahes etapis 
oleva rikkumismenetluse korral 
abikõlblikud sellised investeeringud, mille 
on ette pannud selline kava või mis 
toetavad niisuguse kava rakendamist, 
mille suhtes rikkumismenetlust alustati.

Or. en

Muudatusettepanek 3546
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 3547
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 3548
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 3549
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

Esimese lõigu punkte a, b, ja d ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

Or. en
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Selgitus

Oluline on jätkata selliste tegevuste rahastamist nagu lairibaühendused kõigis 
maapiirkondades, mitte ainult LEADERi rühmade kaudu.

Muudatusettepanek 3550
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) puhul istutatavate liikide, alade ja 
kasutatavate meetodite valimisel tuleks 
vältida selliste tundlike elupaikade nagu 
turbaalade ja märgalade 
mittenõuetekohast metsastamist ning 
negatiivset mõju suure ökoloogilise 
väärtusega aladele, sh aladele, kus 
arendatakse suure loodusväärtusega 
põllumajandust. Nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ [15] ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ [16] 
kohaselt Natura 2000 aladena 
määratletud aladel lubatakse ainult 
asjaomaste alade majandamise 
eesmärkidega kooskõlas olevat ning 
Natura 2000 rakendamise eest vastutava 
liikmesriigi asutusega kokkulepitud 
metsastamist. Toetust ei tohiks anda 
investeeringuteks invasiivsete või 
potentsiaalselt invasiivsete liikide 
metsastamiseks, puude istutamiseks 
lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või kiiresti kasvavate puudena 
energia tootmiseks. Tuleohtlike alade 
puhul, mis on saanud EAFRD-lt toetust 
aastatel 2007–2013 või aastatel 2014–
2020 loodusõnnetuste, eelkõige tulekahju, 
ennetamiseks või tulekahju järgseteks 
taastamistöödeks, on rahastamise 
eeltingimuseks aktiivne metsatulekahjude 
haldamise ja ökoloogia eest vastutavate 
ametiasutuste kaasamine mis tahes 
taastamis- ja metsastamistegevustesse.
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Or. en

Selgitus

Suurem osa sõnastusest on võetud määruse 1307/2013 delegeeritud määrusest, mis on seotud 
maaelu arengukava praeguse meetmega 8. Võttes arvesse tulekahjude kordumist, mis on 
lõppkokkuvõttes loomulik element, peaksime me aitama kaasa metsade ja maastiku 
tulekahjude suhtes vastupidavamaks muutmisele. Selleks tuleks metsatulekahju ökoloogia 
eksperdid kaasata tulekahjude ennetamise või taastamise meetmete rahastamisse. Võib 
tunduda, et mõnes liikmesriigis kasutati infrastruktuuri ehitamiseks (ennetamiseks) 
tulekahjude ennetamise meetmeid. Kulutuste tõhususe parandamiseks peaks sellised 
investeeringud olema põhjalikumalt läbi vaadatud.

Muudatusettepanek 3551
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu programmides võib siiski 
ette näha selle reegli erandid lairiba-
infrastruktuuri ja taastuvenergia 
investeeringuteks. Sellisel juhul tuleb 
esitada selged kriteeriumid, mis tagavad 
toetuste täiendamise teiste liidu vahendite 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 3552
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui investeeringud tehakse 
saarepiirkondades, sealhulgas 
äärepoolseimates piirkondades, võivad 
need kõigil juhtudel hõlmata punktides a, 
b, c ja d kirjeldatud tegevusi.
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Or. es

Muudatusettepanek 3553
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 3554
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest. 
Liikmesriigid peavad seadma prioriteediks 
noorte põllumajandustootjate tehtud 
investeeringud, millele on osutatud 
käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 
punktis e.

Or. it

Muudatusettepanek 3555
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
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maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

maksimummääraks 50 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 3556
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 %
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 50 %
rahastamiskõlblikest kuludest.

Or. de

Muudatusettepanek 3557
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75%
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 85%
rahastamiskõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 3558
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
järgmiste investeeringute puhul:

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
kuni 100 % järgmiste investeeringute 
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puhul:

Or. pl

Muudatusettepanek 3559
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
järgmiste investeeringute puhul:

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
kuni 100 % järgmiste investeeringute 
puhul:

Or. pl

Muudatusettepanek 3560
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
välja arvatud eksootilised liigid, männid, 
eukalüptid ja teised kiiresti kasvavad 
liigid;

Or. es

Muudatusettepanek 3561
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, metsandus- ja 
agrometsandussüsteemide taastamine 
ning muud mittetulusad investeeringud 
seoses keskkonna- ja kliimaalaste 
erieesmärkidega, mis on esitatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. en

Muudatusettepanek 3562
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, 
agrometsandussüsteemide loomine ja 
taaselustamine ning mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. es

Muudatusettepanek 3563
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, metsandus- ja 
metsamajandussüsteemide 
regenereerimine ja muud mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. pl
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Muudatusettepanek 3564
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) agrometsandussüsteemide 
loomine, metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. en

Selgitus

Agrometsandussüsteemidel on keskkonnale palju kasu ja need suurendavad talu 
vastupidavust. Agrometsandusalade rajamine ja hooldamine ei ole „metsastamine“, kuna 
maa jääb ühtses haldus- ja kontrollisüsteemis / maatükkide identifitseerimissüsteemis 
tavapäraselt „põllumajandusmaaks“. Üksikute puude loomade eest kaitsmise kulud võivad 
olla kõrged ja agrometsanduse lisamine käesolevasse artiklisse võimaldab 100% kulude 
abikõlblikkust.

Muudatusettepanek 3565
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, sealhulgas 
agrometsandus ning mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. en

Muudatusettepanek 3566
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Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, agrometsandus ja 
mittetulusad investeeringud seoses 
keskkonna- ja kliimaalaste 
erieesmärkidega, mis on esitatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. en

Muudatusettepanek 3567
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, mittetulusad 
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada toetuskõlblike elementide hulka metsa- ja 
põllumajandusliku niisutuse infrastruktuuri toetuse ülemmäär.

Muudatusettepanek 3568
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a a) mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktis i 
sätestatud loomade heaolu eesmärgiga.

Or. en

Muudatusettepanek 3569
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– punkt a(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põllumajandusliku niisutuse 
investeeringud

Or. fr

Muudatusettepanek 3570
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on välistada investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse. Neid tuleks rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondist (EAF), mis tagab 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamise ning see peab selleks looma võimalused 
kõigile osalejatele ja säilitada maapiirkonna atraktiivsus põhiteenuste rahastamiseks, 
sealhulgas lisaks põllumajanduse ja metsainvesteeringud, mida rahastab Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

Muudatusettepanek 3571
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse, sealhulgas digitaalsete 
tehnoloogiate kasutuselevõtt ja 
ringhäälingu infrastruktuur 
põllumajanduses ja maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 3572
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse, samuti elanikkonnale 
põhivarude tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3573
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse ja 
põllumajandusinvesteeringud looduslike 
piirangutega piirkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 3574
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse, rõhutades 
maapiirkondade majanduse 
digitaliseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 3575
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse ja maapiirkonna avalikku 
infrastruktuuri;

Or. lt

Muudatusettepanek 3576
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
avaliku ja erasektori pakutavatesse 
põhiteenustesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 3577
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) noorte põllumajandustootjate 
tehtavad investeeringud;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada toetuskõlblike elementide hulka noorte 
põllumajandustootjate tehtavate investeeringute toetuse ülemmäär.

Muudatusettepanek 3578
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) investeeringud looduslike ja 
pindalapõhiste piirangutega 
piirkondadesse;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada toetuskõlblike elementide hulka looduslike 
ja pindalapõhistesse piirkondadesse tehtavate investeeringute toetuse ülemmäär.

Muudatusettepanek 3579
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– b c (uus)



AM\1171746ET.docx 161/186 PE631.985v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) investeeringud uuenduslikesse 
tootmismeetoditesse ja -süsteemidesse, mis 
osalevad samal ajal artikli 6 lõikes 1 
punktides a, b, d ja e nimetatud 
eesmärkides;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on lisada toetuskõlblike investeeringute hulka investeeringute 
toetuse määr, kui need investeeringud osalevad samal ajal ÜPP majanduse-, keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide täitmises.

Muudatusettepanek 3580
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) kariloomade kaitseks kiskjate eest 
tehtavad investeeringud;

Or. fr

Muudatusettepanek 3581
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud põlengute, muude
loodusõnnetuste ja katastroofide (sh 
tormid, üleujutused, kahjurid ja haigused, 
samuti metsade taastamine demineerimise 
teel) tagajärjel kaotatud põllumajandusliku 
või metsamajandusliku potentsiaali 
taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
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põllumajanduskeskkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 3582
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas, välja arvatud 
eksootilised liigid, männid, eukalüptid ja 
teised kiiresti kasvavad liigid.

Or. es

Muudatusettepanek 3583
Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas, näiteks 
kaitsemeetmetesse suurte kiskjate 
rünnakute vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 3584
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Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas, samuti 
investeeringud metsade tervise 
säilitamisse.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuste tõttu suureneb metsade kahjustumise oht jätkuvalt. Liikmesriikidel peab 
olema vahend selle tõhusal viisil ennetamiseks, mis peaks aitama kaasa metsade tervise 
säilitamisele.

Muudatusettepanek 3585
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud tulekahjude, 
üleujutuste ning muude loodusõnnetuste 
ja katastroofide tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 3586
Beata Gosiewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kahjustatud
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

Or. pl

Muudatusettepanek 3587
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kahjustatud
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

Or. pl

Muudatusettepanek 3588
Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „mitteproduktiivsed (või äärmisel 
juhul kaudse toimega) investeeringud“ 
maapiirkondade maakorralduse ja 
maapiirkondade teedeehituse meetmete ja 
kaasnevate looduskaitsemeetmete ning 
teiste maapiirkondade arengumeetmete 
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puhul. ILE-plaanidega või ILE-
piirkondadega seotud projektidele 
võidakse anda 10-protsendilist lisatasu.

Or. de

Selgitus

Maapiirkondade maakorraldus ja maapiirkondade teedeehitus on tavaliselt 
mitmeotstarbelised, st suunatud paljudele arengueesmärkidele ja vältimatud, jätkusuutlikult 
toimivad maapiirkondade arengumeetmed. Vastavate arenguplaanidega ILE-piirkondades 
tuleks maksta lisatasu.

Muudatusettepanek 3589
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mitmeotstarbeliste metsade alade ja 
metsanduse alased investeeringud mägi-
ja äärepoolseimates piirkondades

Or. fr

Muudatusettepanek 3590
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ühiselt eelkõige materiaalsesse 
põhivarasse tehtavad investeeringud, et 
vähendada ettevõtte kulusid ja 
säästlikumalt toota

Or. fr
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Selgitus

Tuleb edendada põllumajandusühistuid, sealhulgas investeeringute valdkonnas. See rõhutab 
mitut huvi: ettevõtete kulude vähendamist, seadmete paremat kasutamist ja nende kulumise 
vähendamist, materiaalsesse põhivarasse tehtavaid investeeringud, mis on paremini 
kohandatud jätkusuutlike tavadega, kuid ka teadmiste vahetamine ja arengu stimuleerimine.

Muudatusettepanek 3591
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mitmeotstarbeliste metsade alade ja 
metsanduse alased investeeringud mägi-
ja äärepoolseimates piirkondades;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on jätta liikmesriigile võimalus suurendada metsaalade ja 
metsanduse investeeringute toetuse määra mägi- ja äärepoolseimates piirkondades, 
arvestades tugevaid piiranguid ja metsandusettevõtete kulusid nendes piirkondades.

Muudatusettepanek 3592
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) noorte või uute 
põllumajandustootjate tehtud 
investeeringud, mis on vajalikud tegevuse 
alustamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 3593
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Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) investeeringud, mida toetatakse 
artiklis 26 [ühissätete määrus] 
määratletud kogukonna juhitud kohalike 
arengustrateegiate kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 3594
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kollektiivsed investeeringud ning 
investeeringud digi- ja 
innovatsioonitehnoloogiatesse.

Or. en

Muudatusettepanek 3595
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringud ja ühised 
investeeringud.

Or. pl

Muudatusettepanek 3596
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Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) d) investeeringud põllumajandus-
ja metsamaasse, maakorraldusse.

Or. en

Selgitus

Soovitatav on lisada maakorraldus ning põllumajandus- ja metsandusinfrastruktuuri 
investeeringute hulka, kus maksimaalset toetust saab suurendada kuni 100%-ni, arvestades et 
tegemist on üldistes huvides tehtud investeeringuga, mis ei ole alati otseselt seotud ainult 
konkreetsete keskkonna- ja kliimaalase eesmärkidega.

Muudatusettepanek 3597
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) d) saarepiirkondade, sealhulgas 
äärepoolseimate piirkondadega;

Or. es

Muudatusettepanek 3598
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) põllumajanduse ja metsanduse 
infrastruktuur

Or. es
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Muudatusettepanek 3599
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringud;

Or. en

Selgitus

Kuna põlvkondade vahetamist on vaja toetada, tuleb parendada noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringute toetamist.

Muudatusettepanek 3600
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2– b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) kariloomade kaitseks kiskjate eest 
tehtavad investeeringud.

Or. fr

Muudatusettepanek 3601
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringud;

Or. es
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Muudatusettepanek 3602
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) investeeringud, mis tehakse 
looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega aladel;

Or. es

Muudatusettepanek 3603
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata käesoleva lõike kolmanda 
lõigu sätetest piiravad liikmesriigid toetust 
maksimaalselt 90 %-ni käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktis e osutatud noorte 
põllumajandustootjate tehtud 
investeeringute abikõlblikest kuludest.

Or. it

Muudatusettepanek 3604
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Investeeringute sekkumine võib 
hõlmata investeeringuid maapiirkondade 
põhi- / kohalikesse teenustesse, 
keskkonnakaitsega seotud maa ostu, 
keskkonna- ja kliimaküsimustega seotud 



AM\1171746ET.docx 171/186 PE631.985v01-00

ET

põllumajandus- ja 
metsandusinfrastruktuuridesse, noorte 
põllumajandustootjate poolt 
rahastamisvahendite abil ostetud 
maadesse, investeeringute taastamist 
pärast loodusõnnetusi ja katastroofe, 
investeeringud niisutusse, mis järgivad 
vesikonna majandamiskava, 
maakorraldusse ning maade 
parandamisse, suurema tõhususe jaoks 
kohandatud seemnetesse ja 
loomakasvatusse. See võib hõlmata ka 
investeeringuid metsa kaitse ja 
vastupidavuse tagamiseks ning metsa 
ökosüsteemi ja kliimateenuste 
osutamiseks; samuti meetmeid ning 
investeeringuid taastuvenergia ja 
biomajanduse toetamiseks, 
metsatehnoloogias ja metsatoodete 
töötlemiseks, metsasaaduste varumiseks ja 
turustamiseks, asutamislepingu I lisas 
nimetatud põllumajandustoodete 
töötlemiseks, turustamiseks ja/või 
arendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 3605
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid sätestavad 
maksimaalse toetussumma projekti ja 
aasta kohta, et hoida ära ressursside 
teatud projektidele koondamine.

Or. es

Muudatusettepanek 3606
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Maaelu arengu fonde ei kasutata 
investeeringute kaasrahastamiseks 
kontsentreeritud loomade toitmise 
toimingute korral.

Or. en

Muudatusettepanek 3607
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 a

Investeeringud niisutusse

1. Ilma et see piiraks artikli 68 
kohaldamist, käsitatakse uute ja 
olemasolevate niisutatud alade niisutuse 
puhul rahastamiskõlblike kuludena 
üksnes käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele vastavaid investeeringuid:

2. Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt 
nõutavast veemajanduskavast on 
komisjonile teatatud kogu ala puhul, 
millel investeerimine toimub, samuti 
muude alade puhul, mille keskkonda võib 
investeerimine mõjutada. Veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 11 kohaselt 
veemajanduskava alusel jõustuvad 
meetmed, mis on põllumajandussektori 
jaoks asjakohased, on täpsustatud 
asjaomases meetmeprogrammis.

3. Teostatakse veemõõtmist, mis 
võimaldab mõõta vee kasutamist toetatud 
investeeringu tasandil, või tehakse selline 
mõõtmine võimalikuks investeeringu 
osana.
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4. Olemasoleva niisutusrajatise või 
niisutusinfrastruktuuri elemendi 
parendamiseks tehtav investeering on 
rahastamiskõlblik üksnes siis, kui 
eelnevalt on hinnatud, et see annab 
vähemalt 5–25 % potentsiaalse 
veekokkuhoiu vastavalt olemasoleva 
rajatise või infrastruktuuri tehnilistele 
parameetritele. Kui investeering mõjutab 
põhja- või pinnaveekogusid, mille puhul 
on asjakohases veemajanduskavas tehtud 
kindlaks, et nende seisund on vee 
kogusega seotud põhjustel vähem kui hea:

(a) tagab investeering 
investeerimistasandil tõhusa veekasutuse 
vähenemise, mis ulatub vähemalt 50 %ni 
potentsiaalsest veekokkuhoiust, mis on 
investeeringuga võimalikuks tehtud; ning

(b) kui investeering tehakse ühes ja samas 
põllumajanduslikus majapidamises, on 
selle tulemuseks samuti 
põllumajandusliku majapidamise kogu 
veekasutuse vähenemine kuni 50 % 
potentsiaalsest veekokkuhoiust, mis on 
tehtud võimalikuks investeerimistasandil. 
Põllumajandusliku majapidamise kogu 
veekasutus hõlmab majapidamise poolt 
müüdavat vett. Ühtki lõike 4 tingimust ei 
kohaldata olemasolevasse rajatisse 
tehtava investeeringu suhtes, mis mõjutab 
üksnes energiatõhusust, või veehoidla 
rajamiseks tehtava investeeringu suhtes 
või investeeringu suhtes taaskasutatud vee 
kasutamisse, mis ei mõjuta põhja- või 
pinnaveekogu.

5. Investeering, mille tulemusel suureneb 
niisutatud ala netopind, mis mõjutab 
konkreetset põhjaveekogumit või veekogu, 
on toetuskõlblik üksnes järgmistel 
tingimustel:

(a) veekogu seisundi puhul ei ole 
asjakohases veemajanduskavas tehtud 
kindlaks, et see on vee kvaliteediga seotud 
põhjustel vähem kui hea; ning

(b) keskkonnaanalüüs näitab, et 
investeeringul ei ole märkimisväärset 
negatiivset mõju keskkonnale; sellise 
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keskkonnamõju analüüsi teeb pädev 
asutus või see kiidetakse pädeva asutuse 
poolt heaks ning see võib puudutada ka 
põllumajanduslike majapidamiste 
rühmasid. Programmis kehtestatud ja 
põhjendatud alasid, mida ei ole 
niisutatud, kuid millel hiljuti oli kasutusel 
niisutusrajatis, võib käsitada niisutatud 
ala netopindala suurenemise kindlaks 
määramise eesmärgil niisutatud aladena.

6. Erandina lõike 5 punktist a võib 
investeering, mille tulemusel suureneb 
niisutatud ala netopindala, olla siiski 
toetuskõlblik, kui:

(a) investeering on ühendatud 
olemasoleva niisutusrajatise või 
niisutusinfrastruktuuri elemendi jaoks 
tehtava investeeringuga, mille puhul on 
eelnevalt hinnatud, et see annab vähemalt 
5–25 % potentsiaalse veekokkuhoiu 
vastavalt olemasoleva rajatise või 
infrastruktuuri tehnilistele parameetritele, 
ning

(b) investeering tagab 
investeerimistasandil tervikuna 
veekasutuse tõhusa vähenemise, mis 
ulatub vähemalt 50 % potentsiaalsest 
veekokkuhoiust, mis on olemasolevasse 
niisutusrajatisse või -infrastruktuuri 
elementi investeerimisega võimalikuks 
tehtud.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada uus artikkel niisutussüsteemidesse investeerimise kohta, kuhu on 
kogutud kokku määruses 1305/2013 kokku lepitu. Kehtivad sätted on tasakaalustatud 
lahendus komisjoni ettepanekule.

Muudatusettepanek 3608
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri



AM\1171746ET.docx 175/186 PE631.985v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine,
põllumajandusettevõtluse stardiabi ja 
digitehnoloogia kasutuselevõtt

Or. de

Muudatusettepanek 3609
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte ja uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, ennetähtaegselt 
pensionile jäämise kavad ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

Or. en

Muudatusettepanek 3610
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

69 Noorte põllumajandustootjate, uute 
osalejate tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

Or. fr

Muudatusettepanek 3611
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi ja 
arendus

Or. en

Muudatusettepanek 3612
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

69 Noorte ja uute
põllumajandustootjate tegevuse alustamine 
ja põllumajandusettevõtluse stardiabi

Or. en

Muudatusettepanek 3613
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte ja uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

Or. es

Muudatusettepanek 3614
Martin Häusling, Maria Heubuch
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

69 Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja jätkusuutliku
põllumajandusettevõtluse stardiabi

Or. en

Muudatusettepanek 3615
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks või võrdseks osalemiseks 
olemasolevates ettevõtetes ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 3616
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 

1. Liikmesriigid annavad toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, uutele ja naissoost 
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stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

põllumajandustootjatele ning 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. es

Selgitus

See on kooskõlas märkuses 18 sätestatuga.

Muudatusettepanek 3617
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, ennetähtaegselt pensionile 
jäämise kavadele ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3618
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
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alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

alustamiseks, põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks ja digitehnoloogia 
kasutuselevõtuks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 
osutatud erieesmärkide saavutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 3619
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks ja arendustegevusteks
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Oluline on toetada mitte ainult maapiirkondade äri käivitamise etappi.

Muudatusettepanek 3620
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 

1. Liikmesriigid annavad toetust 
noorte, uute ja naissoost
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alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 3621
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa vähemalt ühe 
artiklis 6 osutatud erieesmärgi
saavutamisele.

Or. nl

Muudatusettepanek 3622
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, uutele sisenejatele ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
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täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3623
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, uutele
põllumajandustootjatele ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3624
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandustegevuse 
mitmekesistamiseks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 
osutatud erieesmärkide saavutamisele.

Or. it
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Muudatusettepanek 3625
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid peavad andma toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3626
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes
selleks, et aidata kaasa järgmisele:

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
aidata kaasa järgmisele:

Or. es

Selgitus

Maaelu arengut käsitlevas peatükis tuleb võtta arvesse uute ja naissoost 
põllumajandustootjate kaasamise vajadust. Maaelu arengu meetmega tuleb lisaks nende 
tegevuse alustamisele toetada ka nende sisenemist kohalikule turule ja otsemüüki, et toetada 
kohalikku ja jätkusuutlikku tootmist. 

Muudatusettepanek 3627
Franc Bogovič
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et aidata kaasa järgmisele:

2. Käesoleva artikli alusel võivad 
liikmesriigid anda toetust üksnes selleks, et 
aidata kaasa järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 3628
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele. Liikmesriigid võivad 
kehtestada erisätted, et põllumajandus- ja 
loomakasvatusettevõtete ühistutega 
liitunud noored ei jääks liitumisel 
hüvedest ilma. Nimetatud sätetes tuleb 
järgida proportsionaalsuse põhimõtet 
ning teha kindlaks, et noor 
põllumajandustootja osaleb ühistu 
tegevuses.

Or. es

Muudatusettepanek 3629
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 

(a) selliste noorte ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
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esitatud määratlusele; esitatud määratlusele;

Or. es

Muudatusettepanek 3630
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

(a) selliste noorte ja uute
põllumajandustootjate tegevuse alustamine 
ning säilitamine maapiirkondades, kes 
vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e esitatud 
määratlusele;

Or. en

Muudatusettepanek 3631
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad tingimustele, mis on esitatud 
liikmesriigi poolt strateegiakava raames 
kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga e;

Or. en

Muudatusettepanek 3632
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

(a) selliste noorte ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

Or. es

Muudatusettepanek 3633
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

(a) selliste noorte ja uute
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
kes vastavad artikli 4 lõike 1 punktis e 
esitatud määratlusele;

Or. ro

Muudatusettepanek 3634
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) selliste uute tegutsejate 
sisseseadmine esimese 10 aasta jooksul 
pärast tegevuse alustamist, kes vastavad 
artikli 4 lõike 1 punktis e esitatud 
muudele tingimustele;

Or. en

Muudatusettepanek 3635
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil
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Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põllumajandusettevõtete 
alustamine;

Or. en
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