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Muudatusettepanek 4016
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. en

Selgitus

Looduslike piirangutega aladel välja töötatud meetmeid tuleb võtta arvesse EAFRD 30%-
listes miinimumkulutustes, mis on kohustuslik suunata keskkonna- ja kliimaalaste
eesmärkidega seotud sekkumistesse, sest põllumajanduslik tegevus mõjub nende alade 
säilitamisele hästi. Lisaks on komisjoni ettepanek vastuolus tema mõjuhinnanguga ja artikli 
87 lõike 2 punktis c ettenähtuga.

Muudatusettepanek 4017
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud IX 
lisas, nähakse ette sekkumisteks, millega 
saavutada keskkonna- ja kliimaalaseid 
erieesmärke, mis on esitatud käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
välja arvatud artikli 66 kohased 
sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD ja EAGFi
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette igat liiki sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna-, kliima- ja 
loomade heaolu alaseid erieesmärke, mis 
on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. en
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Muudatusettepanek 4018
Elsi Katainen, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud vähemalt käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaalasteks sekkumisteks eraldatud EAFRD panuse 30 % suurust eesmärki tuleb 
põhjalikumalt uurida, kuna maksed looduslike piirangutega piirkondadele ei kuulu arvutusse 
ja osa nüüd keskkonnaalastesse maksetesse kuuluvatest nõuetest lisatakse ökokavasse.

Muudatusettepanek 4019
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 15% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66
kohased sekkumised.

Or. hr
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Muudatusettepanek 4020
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 50 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 4021
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6
lõike 1 punktides d, e ja f, välja arvatud 
artikli 66 kohased sekkumised.

Vähemalt 25 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, välja arvatud 
artikli 66 kohased sekkumised.

Or. it

Selgitus

Asutamislepingu kohaselt tuleks tasuvuse ja tootlikkuse vaheliste ressursside suhe 
keskkonnaalastes kliimameetmetes uuesti tasakaalustada, sest ainult tasakaalustatud toetuse 
tagamisega kindlustatakse säästev põllumajandustootmine pikas perspektiivis igas aspektis.

Muudatusettepanek 4022
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Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 20% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Or. ro

Muudatusettepanek 4023
Daniel Buda, Laurenţiu Rebega, Michaela Šojdrová, Vladimír Maňka, Jaromír 
Kohlíček, Martina Dlabajová, Maria Gabriela Zoană, Pavel Svoboda, Kateřina 
Konečná, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. en

Muudatusettepanek 4024
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. en

Selgitus

Looduslike piirangutega aladel välja töötatud meetmeid tuleb võtta arvesse EAFRD 30 %-
listes miinimumkulutustes, mis on kohustuslik suunata keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkidega seotud sekkumistesse, sest põllumajanduslik tegevus mõjub nende alade 
säilitamisele hästi. Lisaks on komisjoni ettepanek vastuolus tema mõjuhinnanguga ja artikli 
87 lõike 2 punktis c ettenähtuga.

Muudatusettepanek 4025
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6
lõike 1 punktides d, e ja f, välja arvatud 
artikli 66 kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette artiklite 
65, 66, 67, 68, 71 ja 72 kohasteks
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taaskehtestada hüvitistoetus looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangute puhul vähemalt 30 % ulatuses konkreetsete keskkonna või kliimaga 
seotud eesmärkide osas, võttes arvesse nende meetmete märkimisväärset mõju 
põllumajandusettevõtete säilitamisele territooriumidel ning bioloogilise mitmekesisuse, kõrge 
loodusväärtusega alade ja Euroopa maastike taastamisele ja rikastamisele.
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Muudatusettepanek 4026
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad sobiva 
miinimumsumma, mis aitab kaasa artikli 
6 lõike 1 punktis f sätestatud erieesmärgi 
saavutamisele. Selles tuleb arvesse võtta 
prioriteetsete liikide ja elupaikade 
vajadusi, mida käsitletakse direktiivi 
92/43/EMÜ ja direktiivi 2009/147/EÜ 
kohaste prioriteetsete meetmete 
raamistikus. Seda summat kasutatakse 
käesoleva määruse artiklites 28, 65, 67 ja 
artikli 68 punkti 4 alapunktis a 
kirjeldatud sekkumiste jaoks ning 
strateegilise looduse projektide 
toetamiseks [LIFE määruse] alusel 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 7.

Or. en

Muudatusettepanek 4027
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
investeeringute ja 
põllumajandusettevõtlusega seotud 
erieesmärke, mis on esitatud käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides b, d, e, 
h, f ja j, välja arvatud artikli 66 kohased 
sekkumised;

Or. fr
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Muudatusettepanek 4028
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud IX 
lisas, nähakse ette artiklite 68, 70, 71 ja 72 
kohasteks sekkumisteks, millega 
saavutada aruka, paindliku ja 
mitmekesise põllumajanduse 
arendamiseks ette nähtud erieesmärke, 
mis tagaksid käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c määratletud 
toiduga kindlustatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 4029
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavade jaoks 
eraldatakse vähemalt artikli 28 lõikes 9 
sätestatud summa.

Põllumajandus- ja 
keskkonnahaldusasutuste esindajatest 
ning keskkonnaekspertidest koosnev 
komisjon valib sekkumised, mida peetakse 
rahastamiskõlblikeks, kuna need aitavad 
saavutada keskkonna- ja kliimaalaseid 
eesmärke.

Or. es

Muudatusettepanek 4030
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD ja EAGFi 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette sekkumisteks, millega 
saavutada käesoleva määruse artiklis 5 
osutatud valdkondadevahelisi eesmärke ja 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
sätestatud erieesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 4031
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 5 % EAGFi koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud 
VII lisas, nähakse ette sekkumisteks, 
millega saavutada artikli 6 lõike 1 punktis 
i sätestatud toiduohutus- ja loomade 
heaolu alaseid erieesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 4032
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata 
äärepoolseimate piirkondade suhtes.

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 4033
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

Teist lõiku ei kohaldata äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

Or. es

Selgitus

Selgitus, et tagada kooskõla määruse (EÜ) nr 1305/2013 artikli 59 lõike 6 teise lõiguga.

Muudatusettepanek 4034
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 50 % EAGFi ja EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud VII ja IX lisas, nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna-, kliima- ja loomade heaolu 
alaseid erieesmärke, mis on esitatud 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, f ja i, ning need peavad 
sisaldama ainult artiklites 28, 65, 67 ja 
artikli 68 lõike 4 punktis a esitatud 
meetmeid.

Käesolevas lõikes osutatud protsendimäär 
peab sisaldama artiklites 28, 65, 67 ja 
artikli 68 lõike 4 punktis a kirjeldatud 
sekkumiste jaoks eraldatud eelarvete 
minimaalseid kulutusi ning olema 
pühendatud sekkumiste käesoleva
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määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja 
f esitatud keskkonna- ja kliimaalaste 
erieesmärkide saavutamise tõhususe 
sõltumatu ja teadusliku hinnangu 
andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4035
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 30 % IX lisas sätestatud 
EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas nähakse ette artiklite 68, 
70, 71 ja 72 kohasteks sekkumisteks, 
millega saavutada toiduga kindlustatuse 
tagava ning aruka, vastupidava ja 
mitmekesise põllumajandussektori 
tõhustamisega seotud erieesmärke, mis on 
esitatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 
1 punktides a, b, ja c.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse luua seos keskkonna- ja kliimaalase minimaalse 
rahastamispaketi ja uue majandusalase rahastamispaketi vahel, et täita ÜPP majanduslikke 
eesmärke.

Muudatusettepanek 4036
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ümberjaotava toetuse 
rahastamiseks kehtestavad liikmesriigid 
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2020. aastaks IV lisas kehtestatud 
riiklikust otsetoetuste ülemmäärast 
vähemalt ühe osa, mis on suurem 
määruse (EL) 1307/2013 artikli 42 lõikes 
1 nimetatud osast.

Or. de

Muudatusettepanek 4037
Albert Deß, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 15% VII lisas nimetatud 
otsetoetuste assigneeringutest tuleb 
rakendada jätkusuutlikkuseks antava 
täiendava ümberjaotava 
sissetulekutoetuse jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 4038
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ökokavadega seotud toetuste 
puhul, millele on osutatud III jaotise II 
peatüki 4. jaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 50 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4039
Beata Gosiewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 4% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

Kuni 4% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas
ning maksimaalselt 1% kogu EAGF 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, võib 
kasutada liikmesriikide algatusel võetud 
tehnilise abi meetmete rahastamiseks, 
millele on osutatud artiklis 112.

Or. pl

Muudatusettepanek 4040
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 4% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

Kuni 4% EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas
ning maksimaalselt 1% kogu EAGF 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, võib 
kasutada liikmesriikide algatusel võetud 
tehnilise abi meetmete rahastamiseks, 
millele on osutatud artiklis 112.

Or. pl

Muudatusettepanek 4041
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 4 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 

Kuni 5 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
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112. 112.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtete nõustamisteenuste kohustuste suurenemise tõttu tuleks tehnilise abi 
osakaalu suurendada.

Muudatusettepanek 4042
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 4 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

Kuni 6 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis võib täiendavate kontrollide ja suutlikkuse suurendamise, sealhulgas 
koolituste jaoks vaja minna suuremat tehnilise abi eelarvet, et võimaldada neil uusi 
poliitikakujundamise ülesandeid võimalikult tõhusalt täita.

Muudatusettepanek 4043
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilise abi eelarvest rahastatud ÜPP 
võrgustikel on eraldi eelarve. EAGFi 
fondiga seotud tehnilisi tegevusi saab 
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rahastada EAFRD tehnilise abi eelarvest.

Or. en

Selgitus

Me peame säilitama praeguse kava paindlikkuse.

Muudatusettepanek 4044
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD osalust võib suurendada 6 %-ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4045
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD osalust võib suurendada 6 -ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit.

EAFRD osalust võib suurendada 6 -ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 1,5 miljardit.

Or. et

Muudatusettepanek 4046
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD osalust võib suurendada 6 %-ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit.

EAFRD osalust võib suurendada 6 %-ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 1000 miljonit.

Or. en

Selgitus

Juhime tähelepanu sellele, et maaelu arengu rahastamise vähendamisel ei ole liikmesriikidel 
võimalik rakendada kõiki ÜPP määruse ettepanekus sisalduvaid meetmeid, mis käsitlevad 
EAFRD ja EAGFi haldamist, järelevalvet, hindamist ja nähtavust. Seetõttu peaks künnis, 
mille võrra summat suurendada, olema 1000 miljonit eurot.

Muudatusettepanek 4047
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD osalust võib suurendada 6 %-ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit.

EAFRD osalust võib suurendada 8 %-ni
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 86 lõike 3 lõigu 1 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 4048
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniline abi hüvitatakse määruse (EL, 
Euratom.../... [uus finantsmäärus] artikli 
125 lõike 1 punkti e kohase 
kindlamääralise maksena määruse (EL) 
nr [HZR] artikli 30 kohaste vahemaksete 
raames. Kõnealune kindlamääraline 
makse kujutab endast protsenti ÜPP 
strateegiakavas tehnilise abi jaoks ette 
nähtud deklareeritud kogukulust.

välja jäetud

Or. et

Muudatusettepanek 4049
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 10 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada materiaalsete 
investeeringute rahastamiseks, millele on 
osutatud artiklis 68. Artikli 68 lõikes 4 
osutatud investeeringuid ei loeta selle 
kuni 10 % hulka.

Or. en

Selgitus

Investeeringud füüsilisse infrastruktuuri on praegu suurim osa maaelu arengu kulutustest. 
Füüsiliste investeeringute subsideerimine üksikutesse majapidamistesse loob moonutatud 
põllumajanduskeskkonna, mis annab põllumajandustootjatele naaberettevõtete või teiste 
liikmesriikide põllumajandustootjate ees konkurentsieelise. Seda tuleks piirata. Seevastu ei 
tohiks selliseid piiranguid kohaldada investeeringutele maapiirkondade põhiteenustesse, mis 
toovad kasu kogu kogukonnale.

Muudatusettepanek 4050
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada loomade 
heaolu alaseid erieesmärke, mis on 
esitatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 
1 punktis ia, välja arvatud artikli 66 
kohased sekkumised.

Or. en

Selgitus

ÜPP väljatöötamisel ja rakendamisel peavad EL ja liikmesriigid võtma täiel määral arvesse 
loomade heaolu nõudeid, arvestades, et nad on tundlikud olendid (ELi toimimise lepingu 
artikkel 13). See peaks hõlmama ka kulude eraldamist, mille eesmärk on aidata kaasa 
loomade heaolu käsitlevate eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 4051
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 30 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette esimeste hektarite 
täiendavale ümberjaotavale toetusele, 
mida on kirjeldatud artiklis 26.

Or. en

Selgitus

Väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete toetuseks tuleks 30 % EAGFi 
osalusest jätta ümberjaotamiseks.
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Muudatusettepanek 4052
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vähemalt 60 % VII lisas 
kehtestatud summadest peavad olema 
suunatud käesoleva määruse 2. peatüki 2. 
alajaos osutatud põhilisele 
sissetulekutoetusele jätkusuutlikkuse 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate majandusliku stabiilsuse ja prognoositavuse tagamiseks ning selleks, 
et tagada, et põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks oleks jätkuvalt 
põllumajandustootjate peamine toetusallikas.

Muudatusettepanek 4053
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest, 
kasutatakse summat järgmisteks 

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate ja uute sisenejate
jaoks ning soodustada ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g. Lähtudes olukorra 
tugevate ja nõrkade külgede, võimaluste ja 
ohtude analüüsist (edaspidi „SWOT-
analüüs“) ning käsitlemist vajavate 
vajaduste kindlakstegemisest, kasutatakse 
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sekkumisliikideks: summat järgmisteks sekkumisliikideks:

Or. en

Muudatusettepanek 4054
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) põhilise jätkusuutlikkuse tagamise 
sissetulekutoetusega seotud toetuste 
puhul, millele on osutatud III jaotise II 
peatüki 2. jao 2. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema vähemalt 
70 % VII lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4055
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 65 protsenti VII lisas sätestatud 
summadest tuleb eraldada põhilisele 
sissetulekutoetusele jätkusuutlikkuse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4056
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toetus artiklis 28 osutatud 
ökokavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 4057
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga liikmesriigi puhul peab 2 %-
line miinimumsumma olema ette nähtud 
selleks, et aidata kaasa erieesmärgile 
„olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja 
soodustada ettevõtluse arendamist“, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis f. 
Lähtudes olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsist 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) ning 
käsitlemist vajavate vajaduste 
kindlakstegemisest, kasutatakse summat 
järgmisteks sekkumisliikideks: (a) 
maapiirkonnas elavate naiste täiendav 
sissetulekutoetus, mis on kehtestatud 
artiklis 27b; (b) naissoost 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, millele on osutatud artikli 
14 lõike 2 punktis f.

Or. es

Muudatusettepanek 4058
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4 a. Iga liikmesriik eraldab vähemalt 
60 % VII lisas ette nähtud summadest 
põhiliseks sissetulekutoetuseks, mis on 
sätestatud käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 2. jao 1. alajaos.

Or. es

Selgitus

Lisaks juba komisjoni poolt ette nähtud ühistele komponentidele, leitakse, et kui kaitsta 
resoluutselt ÜPP ühtseid omadusi, tuleks põhiliseks sissetulekutoetuse kehtestada minimaalne 
protsendimäär.

Muudatusettepanek 4059
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 65 % VII lisas esitatud 
summadest enne artiklite 15 ja 90 
kohaseid ümberpaigutamisi eraldatakse 
III jaotise II peatüki 2. jao 1. alajaos 
sätestatud põhilisele sissetulekutoetusele 
jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse kehtestada miinimumsumma, mis määratakse 
põhilisele sissetulekutoetusele, mis on kõikide Euroopa põllumajandustootjate ühine alus.

Muudatusettepanek 4060
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4 a. Vähemalt 70 % VII lisas 
kehtestatud summadest peavad olema 
suunatud III jaotise II peatüki 2. jao 1. 
alajaos osutatud põhilisele 
sissetulekutoetusele jätkusuutlikkuse 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks on peamine põllumajandustootjate 
sissetulekute toetamise vahend ja see jõuab kõige rohkemate toetusesaajateni, seetõttu tuleb 
liikmesriikidel määrata kindlaks minimaalsed kulutused. Käesolevas raporti projektis 
käsitletakse artiklis 16 tehtud muudatuste tõttu põhilist sissetulekutoetust jätkusuutlikkuseks 1. 
alajaos (ja mitte 2. alajaos).

Muudatusettepanek 4061
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 60 % VII lisas 
kehtestatud summadest peavad olema 
suunatud põhilisse jätkusuutlikkuse 
sissetulekutoetusse, mis on nähtud ette III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajaos.

Or. it

Selgitus

On asjakohane kehtestada põhilise jätkusuutlikkuse sissetulekutoetuse miinimummäär. 
Raportööri pakutud 70 % künnis näib siiski liiga kõrge ja survestab liigselt 
tootmiskohustusega seotud toetusi ja kohustuslikku ökokava.

Muudatusettepanek 4062
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 50 % EAGFi 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette kliima- ja keskkonnakavade 
jaoks, mida on kirjeldatud artiklis 28.

Or. en

Selgitus

Selleks, et aidata põllumajandustootjatel minna üle kliima- ja keskkonnasõbralikumatele 
tootmismeetoditele ning selleks, et täita liidu kliima- ja keskkonnaalaseid kohustusi, tuleks 
vähemalt 50 % EAGFi toetusest eraldada ökokavadele.

Muudatusettepanek 4063
Thomas Waitz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 50 % EAGFi 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette kliima- ja keskkonnakavade 
jaoks, mida on kirjeldatud artiklis 28.

Or. en

Muudatusettepanek 4064
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 20 % VII lisas sätestatud 
summast nähakse ette artiklis 28 osutatud 
kavadele.

Or. en
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Selgitus

Kavandatav summa on minimaalne, mida tuleks kaaluda koos muude ettepanekutega, mis 
takistavad otseselt keskkonda ja kliimat kahjustavaid otsetoetusi ja vastuolulisi toetusi, ning 
nendega, mille eesmärk on parandada ettepaneku täitmist kliima, keskkonna ja loomade 
heaolu valdkonnas. Muul juhul S&D varjul 50 % ettepanekule vastuväited ei ole.

Muudatusettepanek 4065
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Tootmiskohustusega seotud 
toetusteks eraldatud summasid ning 
sihtsektoreid võib muuta ootamatute 
muutuste ja SWOT-analüüsi järel
toimunud sektoripõhiste arengute korral 
ning kui esineb sektoripõhiseid nõudeid 
konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja 
kvaliteedi osas.

Or. es

Muudatusettepanek 4066
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Vähemalt 30 % VII lisas 
kehtestatud summadest peavad olema 
suunatud III jaotise II peatüki 2. jao 1. 
alajaos osutatud põhilisse 
sissetulekutoetusse elujõulisuse 
tagamiseks. Kuni 2027. aastani väheneb 
see maksimum 0 %-ni, et võimaldada 
vahendite suunamist sihipärasematele 
meetmetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 4067
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest. Osa sellest 
protsendist võib suunata III jaotise III 
peatüki 7. jao kohaste meetmete 
rahastamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 4068
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. es

Muudatusettepanek 4069
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 16 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Selgitus

Seotud toetuste kvoodid tuleb säilitada, sest need on olulised maata loomakasvatustele, kes ei 
saa teisi ÜPP otsetoetusi, või riisitootjatele.

Muudatusettepanek 4070
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 25 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetusmeetmed aitavad kaasa haavatavate sektorite 
stabiliseerimisele ning aitavad põllumajandustootjatel toime tulla ebasoodsate mõjudega, 
nagu turu volatiilsus, kliimamuutused või tööhõivenõuded. Mõned sektorid ei jõua praegusest 
toetustasemest hoolimata rahuldava kasumlikkuseni. Seepärast on tootmiskohustusega seotud 
piisavad toetusmeetmed nende sektorite konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks 
vajalikud.

Muudatusettepanek 4071
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 1.
jao 3. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse tase peaks jääma 2014.–2020. aasta tasemele.

Muudatusettepanek 4072
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 16% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. ro

Muudatusettepanek 4073
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10% VII 

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 3.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13% VII 
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lisaga ette nähtud summadest. lisaga ette nähtud summadest.

Or. pl

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetuste ülemmäära ei tohiks vähendada. See toetus aitab 
valdkonna ümberkorraldusprotsessi arendada säästvamal viisil. Samuti on vajadus edendada 
valgurikaste kultuuride kasvatamist Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 4074
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4075
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse taaskehtestada tootmiskohustusega seotud toetuse 
summa.

Muudatusettepanek 4076
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4077
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 3.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4078
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 3.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4079
Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Martina 
Dlabajová, Maria Gabriela Zoană, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 16 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4080
Momchil Nekov, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 25 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 4081
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. pl

Muudatusettepanek 4082
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 25 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4083
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.
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Or. it

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetused kujutavad endast võimalust sihipäraseks sekkumiseks 
raskustes või muutuvates sektorites. Selle valdkonna sekkumised peaksid olema 
laiaulatuslikud, et kujundada strateegiad, mis sobivad paremini strateegilise arengukava 
eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 4084
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. it

Muudatusettepanek 4085
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 3.
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. hr

Muudatusettepanek 4086
Franc Bogovič
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4087
Jan Huitema, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 5 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4088
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 5% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. de
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Muudatusettepanek 4089
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 10% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 20% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. pt

Muudatusettepanek 4090
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku
rahaeraldise ülemmäär olema 10 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab rahaeraldise ülemmäär 
olema 10 % VII lisaga ette nähtud 
summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 4091
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuste puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki 2. jao 1. 

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
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alajaos, peab soovitusliku rahaeraldise 
ülemmäär olema 10 % VII lisaga ette 
nähtud summadest.

rahaeraldise ülemmäär olema 13 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. it

Muudatusettepanek 4092
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on võimalus samastada 
III jaotise II peatüki 3. jaos osutatud 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetusele eraldatud raha 
muude sektorite sekkumisliikide 
eraldistega, millele on osutatud III jaotise 
III peatüki 7. jaos.

Or. en

Muudatusettepanek 4093
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 

välja jäetud
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seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 4094
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada liikmesriikidele võrdsed võimalused, tuleks liikmesriikide 
tootmiskohustusega seotud toetuse kasutust piirata kuni 10 %-ni.

Muudatusettepanek 4095
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4096
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 4097
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4098
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 

välja jäetud
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kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4099
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4100
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-

välja jäetud
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aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 4101
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse 
III jaotise II peatüki 3. jao 1. alajao 
kohaselt valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 4102
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas,
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast.
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust kõrgema 
protsendimäära ulatuses, tingimusel, et 
asjaomane sektor on asjaomases 
liikmesriigis või kogu ELis turukriisis.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada liikmesriikidele võrdsed võimalused, tuleks erandit kohaldada kõikide 
liikmesriikide suhtes.

Muudatusettepanek 4103
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 12 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud toetust rohkem kui 13 % ulatuses 
VII lisaga ette nähtud summast.
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kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 4104
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 %
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 13 %
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4105
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
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otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 13 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. it

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetused kujutavad endast võimalust sihipäraseks sekkumiseks 
raskustes või muutuvates sektorites. Selle valdkonna sekkumised peaksid olema 
laiaulatuslikud, et kujundada strateegiad, mis sobivad paremini strateegilise arengukava 
eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 4106
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 %
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 13 %
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 4107
Jan Huitema, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 %
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 5 %
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4108
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse 
III jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao 
kohaselt valgurikaste taimede toetusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada liikmesriikidele võrdsed võimalused, tuleks liikmesriikide 
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tootmiskohustusega seotud toetuse kasutust piirata kuni 10 %-ni.

Muudatusettepanek 4109
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele või 
taimekasvatusliku või metsakarjamaadega 
agrometsandussüsteemide, samuti 
väljaspool metsi asuvate puusüsteemide 
toetusele.

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 30 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 4110
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni kahe 
protsendipunkti võrra, tingimusel et 
summa, mis vastab 13 % ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 3. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 4111
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni kahe 
protsendipunkti võrra, tingimusel et 
summa, mis vastab 13 % ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 3. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 4112
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2% võrra, tingimusel 
et summa, mis vastab 10% ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 protsendipunkti
võrra, tingimusel et summa, mis vastab 
13% ületavale protsendimäärale, 
eraldatakse III jaotise II peatüki 3. jao 1. 
alajao kohaselt valgurikaste taimede 
toetusele.

Or. pl

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetuste ülemmäära ei tohiks vähendada. See toetus aitab 
valdkonna ümberkorraldusprotsessi arendada säästvamal viisil. Samuti on vajadus edendada 
valgurikaste kultuuride kasvatamist Euroopa Liidus.
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Muudatusettepanek 4113
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
õli- ja valgurikaste taimede toetusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 4114
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 3 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 16 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Selgitus

Üks meie suurimaid väljakutseid on tegeleda ELi suutmatusega ise vajalikul määral peamiselt 
loomasöödas kasutatavat valku toota. Me peame tegema kõik selleks, et suurendada erinevate 
valgurikaste taimede kasvatamist. Vaja on ELi stiimuleid, mistõttu tuleb tugevdada 
sihtotstarbelist vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetust.

Muudatusettepanek 4115
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 5 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 25 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetusmeetmed aitavad kaasa haavatavate sektorite 
stabiliseerimisele ning aitavad põllumajandustootjatel toime tulla ebasoodsate mõjudega, 
nagu turu volatiilsus, kliimamuutused või tööhõivenõuded. Mõned sektorid ei jõua praegusest 
toetustasemest hoolimata rahuldava kasumlikkuseni. Seepärast on tootmiskohustusega seotud 
piisavad toetusmeetmed nende sektorite konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks 
vajalikud.

Muudatusettepanek 4116
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 5 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 25 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetusmeetmed aitavad kaasa haavatavate sektorite 
stabiliseerimisele ning aitavad põllumajandustootjatel toime tulla ebasoodsate mõjudega, 
nagu turu volatiilsus, kliimamuutused või tööhõivenõuded. Mõned sektorid ei jõua praegusest 
toetustasemest hoolimata rahuldava kasumlikkuseni. Seepärast on tootmiskohustusega seotud 
piisavad toetusmeetmed nende sektorite konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks 
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vajalikud.

Muudatusettepanek 4117
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 8 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Selgitus

Praegu kasutatakse ainult 3 % ELi põllumaadest kaunviljade jaoks, hoolimata nende 
põllumajanduslikest ja keskkonnaalastest hüvedest. Me peame julgustama neid 
põllumajandustootjaid, kes võtavad riske ja kasvatavad põllukultuure, millel on teraviljaga 
võrreldes suurem saagivarieeruvus, nagu soovitati Euroopa Parlamendi aruandes 2017/2116 
(INI) ja Euroopa Komisjoni aruandes (november 2018).

Muudatusettepanek 4118
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2% võrra, tingimusel 
et summa, mis vastab 10% ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13%
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. pl
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Muudatusettepanek 4119
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2% võrra, tingimusel 
et summa, mis vastab 10% ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13%
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 3. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. hr

Muudatusettepanek 4120
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. es

Muudatusettepanek 4121
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
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jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. it

Muudatusettepanek 4122
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2% võrra, tingimusel 
et summa, mis vastab 10% ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 4% võrra, tingimusel 
et summa, mis vastab 16% ületavale 
protsendimäärale, eraldatakse III jaotise II 
peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. ro

Muudatusettepanek 4123
Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Martina 
Dlabajová, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Pavel Svoboda, Kateřina 
Konečná, Dita Charanzová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 4 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 16 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 4124
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. it

Muudatusettepanek 4125
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. it

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetused kujutavad endast võimalust sihipäraseks sekkumiseks 
raskustes või muutuvates sektorites. Selle valdkonna sekkumised peaksid olema 
laiaulatuslikud, et kujundada strateegiad, mis sobivad paremini strateegilise arengukava 
eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 4126
Jan Huitema, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 5 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 5 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 4127
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 13 %
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 4128
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õli- ja valgurikaste taimede toetamine 
vastab taastuvenergia direktiivis 
sätestatud eesmärkidele seoses nende 
kultuuride kaassaaduste kasutamisega 
biokütustena.

Or. fr
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Muudatusettepanek 4129
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese ja teise 
lõigu kohaldamisest, on siduv.

Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese lõigu 
kohaldamisest, on siduv.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada liikmesriikidele võrdsed võimalused, tuleks liikmesriikide 
tootmiskohustusega seotud toetuse kasutust piirata kuni 10 %-ni.

Muudatusettepanek 4130
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina eelmistest lõigetest võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määrusele 
(EL) nr 1307/2013 kasutasid 
vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud 
toetust, otsustada eraldada määruse 
II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast samas osakaalus ressursse, 
et toetada artikli 39 punktis f osutatud 
sektoripõhiseid sekkumisi.

Or. it

Selgitus

Kehtestatakse võimalus kanda tootmiskohustusega seotud toetuste vahendid ühise 
turukorralduse sektoripõhistesse sekkumistesse; selle eesmärk on soodustada suunatud ja 
strateegilisemaid sekkumisi; tootmiskohustusega seotud toetuste võimalusi laiendatakse ka 
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muude sektorite toetamisele (artikkel 39, punkt f).

Muudatusettepanek 4131
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakavas võivad liikmesriigid 
otsustada eraldada otsetoetuste iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast 
vahendeid, mis on ette nähtud 
tootmiskohustusega seotud toetuseks, et 
toetada artikli 39 punktis f osutatud 
sektoripõhiseid sekkumisi.

Or. it

Selgitus

Kehtestatakse võimalus kanda tootmiskohustusega seotud toetuste vahendid ühise 
turukorralduse sektoripõhistesse sekkumistesse; selle eesmärk on soodustada suunatud ja 
strateegilisemaid sekkumisi; tootmiskohustusega seotud toetuste võimalusi laiendatakse ka 
muude sektorite toetamisele (artikkel 39, punkt f).

Muudatusettepanek 4132
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artiklis 28 osutatud ökokavade 
soovituslikud rahaeraldised on vähemalt 
30 % 2021. ja 2022. aastal, 40 % 2023. ja 
2024. aastal, 50 % 2025. ja 2026. aastal 
ning 60 % 2027. aastal.

Or. en
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Muudatusettepanek 4133
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Maksed, mida toetusesaaja saab 
hektari kohta 1. sambast, ei tohi olla 
suuremad kui otsetoetuste ELi keskmise 
kahekordne summa hektari kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 4134
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Esimese samba makseid, 
sealhulgas tootmiskohustusega seotud 
toetust, piiratakse hektari ja toetusesaaja 
kohta kahekordse ELi otsetoetuste 
keskmiseni hektari kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4135
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. ÜPP vahendeid ei tohi kasutada 
kontsentreeritud loomade söötmise 
rahastamiseks või toetamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 4136
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad otsustada 
oma ÜPP strateegiakavas kasutada 
teatavat osa EAFRD eraldisest, et toetada 
ja ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse 
määrusega].

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4137
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

Or. es

Muudatusettepanek 4138
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Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega] 
ning maapiirkondade naisi.

Or. hr

Muudatusettepanek 4139
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Vähemalt 10 % VII lisas 
kehtestatud summadest peavad olema 
suunatud artiklis 28 osutatud vabatahtlike 
kliima- ja keskkonnakavade (ökokavade) 
toetuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4140
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Igal juhul ei tohi EAFRDi 
kasutada programmide jaoks, mis 
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hõlmavad ebaseaduslikult riigis elavaid 
isikuid või liikmesriigis oma viibimise 
seadustamist ootavaid isikuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 4141
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86º – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Vähemalt 30% lisas VII osutatud 
summadest tuleks eraldada 
ümberjaotamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 4142
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 a

Liikmesriigid otsustavad nendel 
otsetoetuste saajatel, kes maksavad oma 
renditud maa või renditud maa osade eest 
renti üle 600 euro hektari kohta, 
vähendada otsetoetusi nende maade 
puhul, mille eest makstakse üle 600 euro 
suurust rendihinda hektari kohta, summa 
võrra, mis ületab 600 eurot hektari kohta. 
Kindlasummalised toetused ja 
mitterahalised hüvitised arvatakse 
rendihinnast maha.

Or. de
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Muudatusettepanek 4143
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 välja jäetud

Kliimameetmetega seotud kulude 
kontrollimine

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki
II jao 2. ja 3. alajaos;

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, millele 
on osutatud artikli 86 lõike 2 esimeses 
lõigus;

(d) 40 % kuludest looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangute puhul, millele 
on osutatud artiklis 66.

Or. de

Muudatusettepanek 4144
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

87 Kliimameetmetega seotud kulude 
kontrollimine

87 Kliimameetmete, bioloogilise 
mitmekesisuse ja hajureostuse vastase 
võitlusega seotud kulude kontrollimine

Or. fr

Muudatusettepanek 4145
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide esitatud teabe 
põhjal hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 4146
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades arvutusi ja liikmesriikide teavet
ning lihtsat ja ühtset metoodikat.

Or. en
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Muudatusettepanek 4147
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste, bioloogilise 
mitmekesisuse ja hajureostuse vastase 
võitluse eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

Or. fr

Muudatusettepanek 4148
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat, täpset ja ühtset 
metoodikat.

Or. en

Selgitus

Seda tuleks teha võimalikult täpselt, et tagada ELi rahaliste vahendite usaldusväärset 
kulutamist. ÜPP peaks maksma tulemuste, mitte tühja jutu eest.

Muudatusettepanek 4149
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

välja jäetud

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
II jao 2. ja 3. alajaos;

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, millele 
on osutatud artikli 86 lõike 2 esimeses 
lõigus;

(d) 40 % kuludest looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangute puhul, millele 
on osutatud artiklis 66.

Or. fr

Muudatusettepanek 4150
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 

välja jäetud
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kindlaks järgmiselt:

a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
II jao 2. ja 3. alajaos;

b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

Or. pl

Muudatusettepanek 4151
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Panust kulude kontrollimise
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

2. Tehakse sõltumatud 
teadusuuringud, et määrata kindlaks 
liikmesriikide eri tegevuste panus
kasvuhoonegaaside emissioonide 
vähendamisse või kasvuhoonegaaside 
sidumisse.
Nende uuringute põhjal pakub komisjon 
välja jälgimise metodoloogia, veendudes, 
et:
(a) kliimakulutusteks loetakse vaid 
sellistele tegevustele tehtud kulutusi, mis 
panustavad oluliselt emissioonide 
vähendamisse või sidumisse;
(b) iga kliimakulutusena käsitletava
kulutuse protsent on proportsionaalne 
tegevuse tegeliku positiivse mõjuga, mida 
see avaldab kasvuhoonegaaside 
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emissioonidele või nende sidumisele;
(c) kasvuhoonegaaside emissioonidele või 
sidumisele negatiivset mõju avaldavatele 
tegevustele eraldatud kulutused 
lahutatakse kliima kogukulutustest maha, 
kasutades sarnast metodoloogiat.

Or. en

Selgitus

Oma raportis, mis käsitles komisjoni ÜPP ettepanekuid, nimetas Euroopa Kontrollikoda ÜPP 
hinnangulist panust kliimamuutuste eesmärkidesse ebarealistlikuks. See panus tuleb välja 
arvutada sekkumine sekkumise haaval, lähtudes tegevuste tegelikust mõjust, mida mõõdetakse 
retsenseeritud teadusuuringute abil. Komisjoni pakutud kaalutud hinnangud võivad liidu 
üldisi kliimapüüdlusi vähendada, sest ei ole võimalik kontrollida, kas erinevad kulud 
mõjutavad tegelikult kliimat.

Muudatusettepanek 4152
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutuste, bioloogilise 
mitmekesisuse ja hajureostuse vastase 
võitlusega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

Or. fr

Muudatusettepanek 4153
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 87 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamist arvutatakse ja 
erandjuhtudel hinnatakse konkreetse 
panuse kaalu kindlaksmääramise abil, 
jaotades panused lähtuvalt sellest, kas 
toetus annab kliimamuutustega seotud 
eesmärkide saavutamisele märkimisväärse 
või mõõduka panuse. Arvutused ja kaal 
määratakse kindlaks järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 4154
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
II jao 2. ja 3. alajaos;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 4155
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 

välja jäetud
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II jao 2. ja 3. alajaos;

Or. en

Muudatusettepanek 4156
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

(a) 20 % kuludest põhilise 
sissetulekutoetuse ja täiendava 
sissetulekutoetuse puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 3. 
alajaos, liikmesriigid esitavad arvutused, 
mis näitavad kõnealuste kulutustega 
saavutatud heitkoguste vähenemist või 
vähendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4157
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

(a) 60 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

Or. en

Selgitus

Kuna rangemad tingimused kehtiksid kõigi sekkumiste suhtes, tuleks seda minu arvates 
pidada suuremaks panuseks kliimamuutuse eesmärkide saavutamisse. Ma pakun välja 60 % 
asemel 40 %. Lisaks peaks kõiki sektoripõhised sekkumisliike võtma panustajatena. Sama 
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kehtib ka artikli 69 puhul (noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi).

Muudatusettepanek 4158
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 30 % artiklis 68 käsitletud 
investeeringutest.

Or. it

Muudatusettepanek 4159
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 60 % III peatükis osutatud kulude 
puhul;

Or. en

Selgitus

Kuna rangemad tingimused kehtiksid kõigi sekkumiste suhtes, tuleks seda minu arvates 
pidada suuremaks panuseks kliimamuutuse eesmärkide saavutamisse. Ma pakun välja 60 % 
asemel 40 %. Lisaks peaks kõiki sektoripõhised sekkumisliike võtma panustajatena. Sama 
kehtib ka artikli 69 puhul (noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi).

Muudatusettepanek 4160
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) 60 % artiklis 69 osutatud kulutuste 
puhul;

Or. en

Selgitus

Kuna rangemad tingimused kehtiksid kõigi sekkumiste suhtes, tuleks seda minu arvates 
pidada suuremaks panuseks kliimamuutuse eesmärkide saavutamisse. Ma pakun välja 60 % 
asemel 40 %. Lisaks peaks kõiki sektoripõhised sekkumisliike võtma panustajatena. Sama 
kehtib ka artikli 69 puhul (noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi).

Muudatusettepanek 4161
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4162
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

välja jäetud
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Or. pl

Muudatusettepanek 4163
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 4164
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 100 % kuludest valgurikaste 
kultuuride toetamiseks kooskõlas III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajaoga;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse võtta kliimameetmetega seotud kulude kontrollimises 
arvesse valgurikaste kultuuride tootmiskohustusega seotud toetust.

Muudatusettepanek 4165
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4166
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 4167
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artiklites 65 ja 67;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada selle lõike jaoks asjakohaseid artikleid.

Muudatusettepanek 4168
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 4169
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 4170
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4171
Franc Bogovič, Tibor Szanyi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

(d) 100 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

Or. en

Muudatusettepanek 4172
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

(d) 20 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

Or. en

Muudatusettepanek 4173
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

(d) 60 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse suurendada kulude kontrollimise raames osakaalu 
looduslike või muude pindalapõhiste piirangute puhul, võttes arvesse nende meetmete 
märkimisväärset mõju põllumajandusettevõtete säilitamisele territooriumidel ning 
bioloogilise mitmekesisuse, kõrge loodusväärtusega alade ja Euroopa maastike taastamisele 
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ja rikastamisele.

Muudatusettepanek 4174
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab kolme aasta 
möödumisel artikli 1 lõikes 2 osutatud 
perioodi algusest, kas käesolevas artiklis 
sätestatud protsendimäärad vastavad 
asjaomastele sekkumistele kliimamuutuse 
eesmärkide saavutamiseks, ja sätestab 
hindamise täpse aluse vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 4175
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) panus, mis on strateegiakavades 
ette nähtud III peatüki kohaste 
sektoripõhiste sekkumisliikide jaoks 
artikli 6 lõike 1 punktide d, e ja f 
kohasteks erieesmärkideks.

Or. es

Muudatusettepanek 4176
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) 100 % puu- ja köögiviljasektori 
rakenduskavade kuludest, millele on 
osutatud artikli 44 lõike 7 punktis a;

Or. it

Muudatusettepanek 4177
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) 40 % mesindussektori kuludest, 
millele on osutatud III jaotise III peatüki 
3. jaos;

Or. it

Muudatusettepanek 4178
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) 100 % veinisektori kuludest 
meetmetele, millele on osutatud artikli 54 
lõikes 4;

Or. it

Muudatusettepanek 4179
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 87 a

Konkurentsivõimet suurendavate kulude 
kontrollimine

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
konkurentsivõimet suurendavate 
eesmärkide saavutamisse, kasutades 
lihtsat ja ühtset metoodikat.

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
konkurentsivõime suurendamisega seotud 
eesmärkide, mis on seotud artiklis 5 
osutatud valkondadevahelise eesmärgi ja 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud majanduslike eesmärkidega, 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Need kaalud põhinevad 
kõnealuseid eesmärke mõõtvate näitajate 
kogumil ja komisjon töötab need välja 
artikli 138 kohase delegeeritud 
õigusaktiga.

Or. en

Selgitus

Selline kontroll annab ülevaate poliitika panusest konkurentsivõime suurendamisse.

Muudatusettepanek 4180
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 

1. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks.
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kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

Or. en

Selgitus

Maapiirkondade arengu ja sektoripõhiste sekkumiste puhul ei ole võimalik (ja on tarbetu) 
ühikumäärasid kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 4181
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriigid näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

1. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks, võttes 
arvesse rakendamis- ja kulutõhususe 
parameetreid piirkondlikul tasandil. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsenti
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

Or. de

Muudatusettepanek 4182
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 

1. Iga liikmesriik ja, kui see on 
asjakohane, piirkond näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
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ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

Or. en

Selgitus

Piirkondade rolli selgitamine ÜPP strateegiakavade väljatöötamisel, haldamisel ja 
rakendamisel.

Muudatusettepanek 4183
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriigid näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad näevad oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

Or. es

Muudatusettepanek 4184
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 

1. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
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rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

rahaeraldise iga pindalapõhise sekkumise 
jaoks. Iga asjaomase sekkumise puhul 
peab kavandatud ühikusumma 
mitmekordistamine ilma artiklis 89 
osutatud varieeruvusprotsendi kohaldamata 
ja kavandatud väljundid olema käesoleva 
soovitusliku rahaeraldisega võrdsed.

Or. en

Selgitus

Ühikusummad arvutatakse ja lisatakse ÜPP strateegiakavasse ainult pindalapõhiste toetuste 
puhul. EAFRD-projekti tüüpi toetuste puhul ei saa ühikusummasid kasutada.

Muudatusettepanek 4185
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 15 kohaldamist, 
kehtestavad liikmesriigid ühiku kohta 
antava toetuse maksimumsumma või 
varieeruvusprotsendi iga sekkumise puhul, 
mis kuulub järgmiste sekkumisliikide alla:

Ilma et see piiraks artikli 15 kohaldamist, 
kehtestavad liikmesriigid, võttes arvesse 
piirkondlikku tasandit, ühiku kohta antava 
toetuse maksimumsumma või 
varieeruvusprotsendi iga sekkumise puhul, 
mis kuulub järgmiste sekkumisliikide alla:

Or. de

Muudatusettepanek 4186
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 15 kohaldamist, 
kehtestavad liikmesriigid ühiku kohta 
antava toetuse maksimumsumma või 
varieeruvusprotsendi iga sekkumise puhul, 

Ilma et see piiraks artikli 15 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid kehtestada
soovitusliku ühiku kohta antava toetuse 
maksimumsumma või 
varieeruvusprotsendi iga sekkumise puhul, 
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mis kuulub järgmiste sekkumisliikide alla: mis kuulub järgmiste sekkumisliikide alla:

Or. en

Selgitus

Otstarbekam oleks lubada liikmesriikidel kehtestada ainult soovituslikud ühikusummad nagu 
praeguses süsteemis, nt vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse puhul.

Muudatusettepanek 4187
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varieeruvusprotsent on protsent, mille 
ulatuses võib tegeliku keskmise või ühtse 
ühikuväärtuse summa ületada kavandatud 
keskmist või ühesugust ühikuväärtust, 
millele on osutatud ÜPP strateegiakavas.

Varieeruvusprotsent on protsent, mille 
ulatuses võib tegeliku keskmise või ühtse 
soovitusliku ühikuväärtuse summa ületada 
kavandatud keskmist või ühesugust 
soovituslikku ühikuväärtust, millele on 
osutatud ÜPP strateegiakavas.

Or. en

Selgitus

Otstarbekam oleks nõuda ainult soovituslikke ühikusummasid nagu praeguses süsteemis, nt 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse puhul.

Muudatusettepanek 4188
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte ühegi otsetoetuste vormis sekkumise 
puhul ei tohi tegeliku keskmise või ühtse 
ühikuväärtuse summa olla kunagi väiksem 
kui kavandatud ühikusumma, välja arvatud 
juhul, kui realiseeritud väljund ületab ÜPP 

Mitte ühegi otsetoetuste vormis sekkumise 
puhul ei tohi tegeliku keskmise või ühtse 
soovitusliku ühikuväärtuse summa olla 
kunagi väiksem kui kavandatud soovituslik
ühikusumma, välja arvatud juhul, kui 
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strateegiakavas kindlaks määratud 
kavandatud väljundit.

realiseeritud väljund ületab ÜPP 
strateegiakavas kindlaks määratud 
kavandatud väljundit.

Or. en

Selgitus

Otstarbekam oleks nõuda ainult soovituslikke ühikusummasid nagu praeguses süsteemis, nt 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse puhul.

Muudatusettepanek 4189
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sekkumise raames on kindlaks 
määratud erinevad summad ühiku kohta, 
kohaldatakse käesolevat lõiku vastava 
sekkumise iga ühtse või keskmise 
ühikusumma suhtes.

Kui sekkumise raames on kindlaks 
määratud erinevad soovituslikud summad 
ühiku kohta, kohaldatakse käesolevat lõiku 
vastava sekkumise iga ühtse või keskmise 
soovitusliku ühikusumma suhtes.

Or. en

Selgitus

Otstarbekam oleks nõuda ainult soovituslikke ühikusummasid nagu praeguses süsteemis, nt 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse puhul.

Muudatusettepanek 4190
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli kohaldamisel 
arvutatakse tegelik keskmine või ühtne 
ühikuväärtus, jagades iga sekkumise puhul 
iga-aastased kantud kulud tegeliku 

2. Käesoleva artikli kohaldamisel 
arvutatakse tegelik keskmine või ühtne 
soovituslik ühikuväärtus, jagades iga 
sekkumise puhul iga-aastased kantud kulud 
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väljundiga. tegeliku väljundiga.

Or. en

Selgitus

Otstarbekam oleks nõuda ainult soovituslikke ühikusummasid nagu praeguses süsteemis, nt 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse puhul.

Muudatusettepanek 4191
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad summasid 
sekkumiste rühmas ümber jaotada.

Or. en

Selgitus

Tekstis tuleks selgesõnaliselt viidata võimalusele summasid sekkumiste rühmas ümber 
jaotada.

Muudatusettepanek 4192
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 90 välja jäetud

Otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste 
vaheline paindlikkus

1.

Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:
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(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027; 

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–2027 
liikmesriigile ette nähtud EAFRD eraldisi 
liikmesriigile IV lisas kindlaks määratud 
otsetoetustesse kalendriaastateks 2021–
2026.

Liikmesriigi otsetoetusteeraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
suurendada:

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

/b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.

2. Lõikes 1 osutatud otsustes esitatav 
lõikega 1 ette nähtud protsendimäär võib 
kalendriaastate lõikes erineda.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 1 
nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Or. en

Selgitus

Otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste vahel ei tohiks olla lubatud mingisugust 
paindlikkust, sest see võib moonutada Euroopa põllumajandusettevõtjate võrdseid võimalusi.

Muudatusettepanek 4193
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid ja, kui see on asjakohane, 
piirkonnad otsustada ümber paigutada:

Or. en

Selgitus

Piirkondlike korraldusasutuste rolli selgitamine ÜPP strateegiakavade koostamisel ja 
läbivaatamisel.

Muudatusettepanek 4194
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027 
või

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4195
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 

(a) kuni 10 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
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nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027 
või

nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027 
või või

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse piirata sammastevahelist ümberpaigutamise 
võimalust, et säilitada ühine ÜPP.

Muudatusettepanek 4196
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027; 
või

(a) kuni 20 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027; 
või

Or. en

Selgitus

EAFRD toetused on üldjoontes rohkem eesmärkidele suunatud kui EAGFi toetused. Selleks et 
tagada ÜPP eesmärkide saavutamine, tuleks eraldisi lubada üle kanda ainult tulemustele 
suunatud EAFRD eraldistele.

Muudatusettepanek 4197
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse 
kalendriaastateks 2021–2026.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4198
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Susanne Melior, Paul 
Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse 
kalendriaastateks 2021–2026.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4199
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse 
kalendriaastateks 2021–2026.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

EAFRD toetused on üldjoontes rohkem eesmärkidele suunatud kui EAGFi toetused. Selleks et 
tagada ÜPP eesmärkide saavutamine, tuleks eraldisi lubada üle kanda ainult tulemustele 
suunatud EAFRD eraldistele.

Muudatusettepanek 4200
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026. Liikmesriigid võivad teha 
ümberpaigutamise ainult siis, kui 20% 
miinimummäär nende koguvahenditest 
jääb EAFRD eraldistesse.

Or. de

Muudatusettepanek 4201
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15% eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

(b) kuni 25% eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

Or. pl

Muudatusettepanek 4202
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

(b) kuni 10 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse piirata sammastevahelist ümberpaigutamise 
võimalust, et säilitada ühine ÜPP.

Muudatusettepanek 4203
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15% eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

(b) kuni 25% eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

Or. pl

Muudatusettepanek 4204
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 

(b) kuni 5 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
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määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

Or. en

Muudatusettepanek 4205
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi otsetoetusteeraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
suurendada:

välja jäetud

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.

Or. es

Muudatusettepanek 4206
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse piirata sammastevahelist ümberpaigutamise 
võimalust, et säilitada ühine ÜPP.

Muudatusettepanek 4207
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 4208
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, f ja i osutatud keskkonna-, 
kliima- ja loomade heaolu alaseid 
erieesmärke;

Or. en
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Muudatusettepanek 4209
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e, f ja i osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 4210
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(a) kuni 30 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 4211
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kannavad oma 
otsetoetuste eraldistest 15 protsendipunkti 
oma EAFRD eraldistesse üle, et kasutada 
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seda EAFRD rahastatud sekkumistes, et 
täita artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
osutatud põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke.

Or. de

Muudatusettepanek 4212
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud otsustes esitatav 
lõikega 1 ette nähtud protsendimäär võib 
kalendriaastate lõikes erineda.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4213
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vaadata 
lõikes 1 nimetatud otsused 2023. aastal 
läbi osana oma ÜPP strateegiakava 
muutmise taotlusest, millele on osutatud 
artiklis 107.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4214
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused järgnevatel aastatel
läbi osana oma ÜPP strateegiakava 
muutmise taotlusest, millele on osutatud 
artiklis 107.

Or. en

Muudatusettepanek 4215
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Iga liikmesriik ja, kui see on asjakohane, 
koos piirkondadega koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Piirkondlike korraldusasutuste rolli selgitamine ÜPP strateegiakavade koostamisel ja 
läbivaatamisel.

Muudatusettepanek 4216
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 

Iga liikmesriik ja, kui see on asjakohane, 
koos piirkondadega koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
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EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4217
Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega ja vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 4, et rakendada EAGFi ja EAFRD 
poolt rahastatavat liidu toetust artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 4218
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Liikmesriigid ja äärepoolsemad 
piirkonnad koostavad oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 4219
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Iga liikmesriik ning vajaduse korral 
piirkond koostab oma ÜPP strateegiakava 
kooskõlas käesoleva määrusega, et 
rakendada EAGFi ja EAFRD poolt 
rahastatavat liidu toetust artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 4220
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artikli 95 lõike 1 
punktis b ja artiklis 97 osutatud iga 
liikmesriigi sekkumisstrateegiad 
saadetakse liikmesriikide vastutusel 
komisjonile, kes võtab need ELi loeteluna 
üle.

Or. de

Muudatusettepanek 4221
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna liikmesriikides on tavaline, et eri 
põllumajandustootmissüsteemid ja 
keskkonnad eksisteerivad kõrvuti, tuleb 
piirkondlikul tasandil poliitika killustada 
ning liikmesriikide piirkonnad peavad 
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koostama oma strateegiakavad.

Or. es

Muudatusettepanek 4222
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud, piirkondlikke 
eripärasid ja vajadusi arvestava SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 4223
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik ja, 
kui see on asjakohane, piirkond oma ÜPP 
strateegiakavas artiklis 97 osutatud 
sekkumisstrateegia, milles määratakse 
kindlaks mõõdetavad sihtväärtused ja 
vahe-eesmärgid artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
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alusel. osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 4224
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
ning vajaduse korral piirkondoma ÜPP 
strateegiakavas artiklis 97 osutatud 
sekkumisstrateegia, milles määratakse 
kindlaks mõõdetavad sihtväärtused ja 
vahe-eesmärgid artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 4225
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
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Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemus- ja mõjunäitajate ühise 
kogumi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 4226
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Karine 
Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemus- ja mõjunäitajate ühise 
kogumi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 4227
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks soovituslikud
sihtväärtused artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
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Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Or. en

Selgitus

Minu kindel seisukoht on, et liikmesriikidel peaks olema suurem sõnaõigus ja rohkem 
tegutsemisruumi, seega peavad eesmärgid olema ainult soovituslikud.

Muudatusettepanek 4228
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2023 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse anda liikmesriikidele piisavalt aega uue ÜPP 
rakendamiseks enne selle jõustumist.

Muudatusettepanek 4229
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 202X kuni 31. 
detsembrini 2027.

Or. en
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Muudatusettepanek 4230
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2022 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Or. en

Selgitus

Tulenevalt asjaolust, et läbirääkimised ÜPP reformi üle viiakse tõenäoliselt lõpule alles 
2020. aastal, mille järel peavad liikmesriigid endiselt rakendama määruseid, korraldama 
ÜPP strateegiakavade üle avalikke arutelusid, töötama välja uusi infosüsteeme jne, peaks 
ÜPP strateegiakava perioodi algus olema 1.1.2022.

Muudatusettepanek 4231
Peter Jahr, Jens Gieseke, Albert Deß, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Iga ÜPP strateegiakava jõustub kaks aastat 
pärast käesoleva reformi jõustumist.

Or. de

Muudatusettepanek 4232
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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ÜPP strateegikavade heakskiitmine ja 
nende rakendamine liikmesriikide poolt ei 
mõjuta toetusesaajate abitaotluste 
esitamise tähtaega ega abi õigeaegset 
väljamaksmist, eriti selle rakendamise 
esimesel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 4233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakavade heakskiitmine ja 
ÜPP rakendamine liikmesriikides ei 
põhjusta abisaajatele toetuse taotlemise 
tähtajas ega abi õigeaegsel maksmisel 
viivitusi, eriti rakendamise esimesel 
aastal.

Or. it

Muudatusettepanek 4234
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et liikmesriikide 
koostatud sekkumisstrateegiad, millele on 
osutatud käesoleva määruse artikli 95 
punktis b, võetakse ELi loetelus arvesse.

Or. de

Muudatusettepanek 4235
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab liikmesriikide esitatud, 
käesoleva määruse asjakohaste 
eesmärkide saavutamiseks loodud ja 
käesoleva määruse artikli 95 punktis b 
osutatud sekkumisstrateegiatel põhineva 
ELi loetelu sidususe.

Or. de

Muudatusettepanek 4236
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 välja jäetud

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks anda 
oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, 
millele on osutatud artikli 97 lõike 2 
punktis a, suurem üldine panus 
konkreetsete keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

2. Iga liikmesriik selgitab olemasoleva 
teabe põhjal oma ÜPP strateegiakavas, 
kuidas ta suurema üldise panuse abil 
lõikes 1 sätestatud eesmärke saavutada 
kavatseb. Kõnealune selgitus peab 
põhineb sellistel asjakohastel elementidel, 
mis on osutatud artikli 95 lõike 1 
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punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 punktis 
b.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse välja jätta ebaselge ja raskesti kohaldatav artikkel. 
Lisaks tuleks järgmises ÜPPs püüda suurendada mitte üksnes selle eesmärke, vaid ka kõiki 
majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke.

Muudatusettepanek 4237
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 välja jäetud

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks anda 
oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, 
millele on osutatud artikli 97 lõike 2 
punktis a, suurem üldine panus 
konkreetsete keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

2. Iga liikmesriik selgitab olemasoleva 
teabe põhjal oma ÜPP strateegiakavas, 
kuidas ta suurema üldise panuse abil 
lõikes 1 sätestatud eesmärke saavutada 
kavatseb. Kõnealune selgitus peab 
põhineb sellistel asjakohastel elementidel, 
mis on osutatud artikli 95 lõike 1 
punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 punktis 
b.
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Or. en

Muudatusettepanek 4238
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 välja jäetud

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks anda 
oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, 
millele on osutatud artikli 97 lõike 2 
punktis a, suurem üldine panus 
konkreetsete keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

2. Iga liikmesriik selgitab olemasoleva 
teabe põhjal oma ÜPP strateegiakavas, 
kuidas ta suurema üldise panuse abil 
lõikes 1 sätestatud eesmärke saavutada 
kavatseb. Kõnealune selgitus peab 
põhineb sellistel asjakohastel elementidel, 
mis on osutatud artikli 95 lõike 1 
punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 punktis 
b.

Or. en

Selgitus

Ma näen, et uus rakendamismudel, võrreldes praeguse süsteemiga, tagab ja mõjutab 
liikmesriike seadma suuremaid keskkonnakaitse eesmärke. Seetõttu näib sellise artikli 
lisamine olevat üleliigne. Strateegiakava sisaldab selliseid elemente niikuinii (nt artikli 97 
lõige 2). See võimaldab subjektiivset hinnangut.
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Muudatusettepanek 4239
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 välja jäetud

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, 
millele on osutatud artikli 97 lõike 2 
punktis a, suurem üldine panus 
konkreetsete keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

2. Iga liikmesriik selgitab 
olemasoleva teabe põhjal oma ÜPP 
strateegiakavas, kuidas ta suurema üldise 
panuse abil lõikes 1 sätestatud eesmärke 
saavutada kavatseb. Kõnealune selgitus 
peab põhineb sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktis b.

Or. hr

Selgitus

See artikkel tuleks välja jätta, kuna see on ebatäpne. On ebaselge, mis on suuremad 
ambitsioonid ja kuidas neid mõõdetakse.

Muudatusettepanek 4240
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

92 Suuremad ambitsioonid keskkonna-
ja kliimaalaste eesmärkide puhul

92 Suuremad ambitsioonid 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

Or. de

Muudatusettepanek 4241
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

1. Iga liikmesriik annab oma ÜPP 
strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurema üldise osa eelarvest konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise osaga 
eelarvest, mis on eraldatud määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese 
lõigu punktis b sätestatud eesmärgi 
saavutamisele EAGFi ja EAFRD toetuste 
abil ajavahemikul 2014–2020.
Liikmesriigid võrdlevad igale sekkumisele 
eraldatud eelarve osa järgmiselt: (a) 
käesoleva määruse artiklis 28 kirjeldatud 
sekkumisi määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 43; (b) käesoleva määruse 
artiklites 65, 67 ja artikli 68 punkti 4 
alapunktis a kirjeldatud sekkumisi 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 
punktiga d ja artiklitega 21 kuni 23, 25 ja 
34.
Maksed ÜPP strateegiakavade artikli 28 
kohasele mahepõllumajanduslikule 
üleminekule ja säilitamisele ületavad 
maaelu arengu meetmete raames enne 
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2021. aastat tehtud kogumakseid, mis 
arvutatakse aasta keskmisena 
püsivhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 4242
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020. Maksed ÜPP 
strateegiakavade käesoleva määruse 
artiklite 28 ja 65 kohasele 
mahepõllumajanduslikule üleminekule ja 
säilitamisele ületavad 
mahepõllumajandusettevõtjatele maaelu 
arengu meetmete raames enne 2021. 
aastat tehtud kogumakseid, mis
arvutatakse aasta keskmisena 
püsivhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 4243
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna-, kliima- ja loomade heaolu
alaste eesmärkide, mis on sätestatud artikli 
6 lõike 1 punktides d, e, f ja ia, 
saavutamisse võrrelduna üldise panusega, 
mida andis määruse (EL) nr 1306/2013 
artikli 110 lõike 2 esimese lõigu punktis b 
sätestatud eesmärgi saavutamine EAGFi ja 
EAFRD toetuste abil ajavahemikul 2014–
2020.

Or. en

Selgitus

Viimasest loomade heaolu käsitlevas Eurobaromeetri eriuuringust (nr 442) selgus, et 82 % 
ELi kodanikest leidis, et põllumajandusloomade heaolu tuleks paremini kaitsta. Suuremad 
püüdlused selles valdkonnas tunduvad olevat asjakohased ja vajalikud.

Muudatusettepanek 4244
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna-, tervishoiu- ja kliimaalaste 
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
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ajavahemikul 2014–2020. toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 4245
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

1. Iga liikmesriik ja piirkond seab 
eesmärgiks anda oma ÜPP strateegiakava 
ja eelkõige sekkumisstrateegia elementide 
abil, millele on osutatud artikli 97 lõike 2 
punktis a, suurem üldine panus 
konkreetsete keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

Or. es

Muudatusettepanek 4246
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna-, kliima- ja tervishoiualaste
eesmärkide, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
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1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 4247
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
saavutamisse võrrelduna üldise panusega, 
mida andis määruse (EL) nr 1306/2013 
artikli 110 lõike 2 esimese lõigu punktis b 
sätestatud eesmärgi saavutamine EAGFi ja 
EAFRD toetuste abil ajavahemikul 2014–
2020.

Or. de

Muudatusettepanek 4248
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 

1. Iga liikmesriik annab oma ÜPP 
strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
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suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

suurema üldise panuse konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f, saavutamisse võrrelduna üldise 
panusega, mida andis määruse (EL) nr 
1306/2013 artikli 110 lõike 2 esimese lõigu 
punktis b sätestatud eesmärgi saavutamine 
EAGFi ja EAFRD toetuste abil 
ajavahemikul 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 4249
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Maksed ÜPP strateegiakavade 
käesoleva määruse artiklite 28 ja 65 
kohasele mahepõllumajanduslikule 
üleminekule ja säilitamisele ületavad 
mahepõllumajandusettevõtjatele maaelu 
arengu meetmete raames enne 2021. 
aastat tehtud kogumakseid, mis 
arvutatakse aasta keskmisena 
püsivhindades.

Or. en

Selgitus

Mahepõllumajandus on oluline viis keskkonna- ja ühiskondlike eesmärkide saavutamiseks. 
Samal ajal on paljudes riikides selle sektori toetamine olnud piiratud ja tulevikus võib see 
veelgi väheneda. Seetõttu on oluline lisada nõue mahepõllumajanduslikult üleminekult mitte 
tagasi minna.

Muudatusettepanek 4250
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik selgitab 
olemasoleva teabe põhjal oma ÜPP 
strateegiakavas, kuidas ta suurema üldise 
panuse abil lõikes 1 sätestatud eesmärke 
saavutada kavatseb. Kõnealune selgitus 
peab põhinema sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktis b.

2. Iga liikmesriik selgitab oma ÜPP 
strateegiakavas, kuidas ta suurema üldise 
panuse abil lõikes 1 sätestatud eesmärke 
saavutada kavatseb, samuti tagab, et artikli 
91 lõikes 1 osutatud mõjunäitajate alusel 
seatud eesmärgid parandavad praegust 
olukorda. Kõnealune selgitus peab 
põhinema sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktides a ja b.

Or. en

Muudatusettepanek 4251
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 a

Minimaalne piirkondlik kaitse looduslike 
või muude konkreetsete piirangutega 

aladel, põllumajanduslikesse 
majapidamistesse ja noortesse 

investeerimine

1. Liikmesriigid, kes on perioodiks 
2014–2020 otsustanud piirkondlike 
maaelu arengu programmide kasuks 
kooskõlas määruse (EL) nr 1305/2013 
I jaotise I peatükiga, peavad oma ÜPP 
strateegiakava raames ja eelkõige maaelu 
arengu sekkumisstrateegia selle mõõtme 
kaudu, mis on sätestatud artiklites 66, 68 
ja 69, andma miinimumpanuse, et tagada 
oma igas piirkonnas looduslikust 
eripärast tingitud ja muude piirangutega 
alade, põllumajanduslikesse 
majapidamistesse investeerimise ning 
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noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamise suhtes samaväärsed eesmärgid 
ja toetuse tasemed.

2. Eespool lõikes 1 nimetatud 
liikmesriikide ÜPP strateegiakavad 
peavad mutatis mutandis kohaldama 
näitajate ja hindamise süsteemi, nagu on 
sätestatud artiklis 7, iga oma piirkonna ja 
ÜPP strateegiakava asjakohase osa 
suhtes.

Or. es

Selgitus

Should a Member State switch to a single CAP Strategic Plan, incorporating rural 
development interventions for areas with natural constraints, investment in agricultural 
holdings and the installation of young farmers which up to the period 2014-2020 have been 
applied and managed at a regional level with a view to the objectives and indicators set out in 
Title I of the proposal for a regulation, the interventions in such areas must be such that there 
is no erosion of the ambitions, objectives and or support for achieving these in the each of the 
regional concerned owing merely to the fact that they now form part of a single strategic 
plan.

Muudatusettepanek 4252
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava. Kui ÜPP strateegiakava 
mõned elemendid hõlmavad piirkondlikku 
tasandit või neid rakendatakse 
piirkondlike maaelu arengu programmide 
kaudu, peavad liikmesriigid tagama nende 
sidususe ja kooskõla riiklikul tasandil 
kehtestatud ÜPP strateegiakavaga.

Or. it

Selgitus

Tuleb tagada ÜPP haldamise järjepidevus piirkondade rolli kaudu nende liikmesriikide 
puhul, kus põllumajanduspoliitika on kehtivas põhiseaduses määratletud jagatud teemana 
riigi ja piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 4254
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava, välja arvatud juhul, kui 
selle territooriumi hulka kuulub mõni 
äärepoolseim piirkond; nimetatud 
piirkonnad peavad kõik ise kavandama 
oma konkreetse kava.

Or. pt

Muudatusettepanek 4255
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koos piirkondadega, kui 
see on asjakohane, koostab oma vastava
territooriumi kohta riiklikud või 
piirkondlikud ÜPP strateegiakavad.

Or. en

Muudatusettepanek 4256
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga riiklik ÜPP strateegiakava võib 
pakkuda erinevaid meetmeid, mida 
kohaldatakse sarnaste 
sotsiaalmajanduslike või agronoomiliste 
tingimustega territooriumide rühmade 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 4257
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koos piirkondadega, kui 
see on asjakohane, koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Or. en

Muudatusettepanek 4258
Clara Eugenia Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab vajaduse korral 
koostöös piirkondadega kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Or. es

Muudatusettepanek 4259
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga ÜPPi riiklik strateegiakava võib 
pakkuda erinevaid meetmeid, mida 
rakendatakse sarnaste sotsiaal-
majanduslike või 
põllumajandustingimustega 
territooriumirühmadele.

Or. it

Selgitus

Palutakse paremini selgitada, et riiklikku strateegiakava on võimalik sõnastada ühtsete 
(makropiirkondade) piirkondade kohta, kuid tagades sidususe ja ühtsuse riiklikul tasandil 
kehtestatud põhimõtete suhtes.

Muudatusettepanek 4260
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1 – alalõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Äärepoolseimate piirkondadega 
liikmesriigid võivad esitada piirkondlikud 
kavad, mis hõlmavad käesoleva määruse 
III jaotise IV peatüki kohaseid sekkumisi, 
mida rakendatakse nendes piirkondades 
kõige sobivamal geograafilisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 4261
Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud piirkondlikul tasandil, peab 
liikmesriik tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

Komisjon soovitab liikmesriikidel 
kehtestada ÜPP strateegiakava elemendid 
piirkondade tasandil. Selleks peab liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
määratlemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifikatsioonisüsteemil, 
mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni määrusega 
(EL) nr 2016/2066. Piisava toetuse 
tagamiseks, eelkõige mahajäänud 
piirkondade toetamiseks tuleb kasutada 
kõige värskemaid liigitusi ja andmeid.
Liikmesriigid peavad ka tagama ÜPP 
strateegiakava piirkondlike elementide
sidususe ja kooskõla riiklikul tasandil 
kehtestatud ÜPP strateegiakava 
elementidega.

Or. en

Muudatusettepanek 4262
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud piirkondlikul tasandil, peab 
liikmesriik tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud
ÜPP strateegiakavaga.

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud ja rakendatud piirkondlikul 
tasandil läbi piirkondlike 
sekkumisprogrammide, peab liikmesriik 
tagama nende sidususe ja kooskõla ÜPP 
strateegiakava elementidega.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada piirkondliku tasandi rolli ÜPP 
strateegiakavade väljatöötamisel ja rakendamisel. Piirkondlike korraldusasutuste loodud ja 
rakendatud sekkumiste rakendamine põhineb piirkondlikel sekkumisprogrammidel, mis 
peavad olema ühtsed ja kooskõlas ülemaailmse riikliku sekkumise strateegiaga.

Muudatusettepanek 4263
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad 
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud
ÜPP strateegiakavaga.

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondliku sekkumise 
programmide kaudu piirkondlikku 
tasandit, peavad liikmesriigid tagama 
nende sidususe ja kooskõla ÜPP 
strateegiakava elementidega.

Or. es

Muudatusettepanek 4264
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud piirkondlikul tasandil, peab 

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud piirkondlikul tasandil läbi 
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liikmesriik tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

piirkondlike sekkumisprogrammide, peab 
liikmesriik tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 4265
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad 
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad 
liikmesriigid tagama nende maaelu arengu 
elementide sidususe ja kooskõla riiklikul 
tasandil kehtestatud ÜPP strateegiakavaga.

Or. it

Muudatusettepanek 4266
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga ja 
kava põhineb läbipaistvatel menetlustel.

1. Iga liikmesriik ja piirkond koostab 
oma ÜPP strateegiakava kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga ja 
kava põhineb läbipaistvatel menetlustel.

Or. es

Muudatusettepanek 4267
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 94 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad ÜPP 
strateegiakavad ja nendega seotud lisad 
avalikkusele kättesaadavaks nii eelnõu 
etapis kui ka pärast nende heakskiitmist, 
et võimaldada informeeritud avalikku 
arutelu. Liikmesriigid konsulteerivad 
partneritega ÜPP strateegiakavade ja 
nendega seotud dokumentide avaldamise 
korra kohta.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjatel, kodanikuühiskonnal ja meedial peab olema juurdepääs ÜPP 
strateegiakavadele, sealhulgas eelnõudele ja lõplikele versioonidele, et võimaldada 
demokraatlikku arutelu inimestele tähtsatel teemadel, st kuidas meie toitu kasvatatakse. Uue 
rakendamismudeli tulemuspõhine lähenemisviis nõuab suuremat edukalt töötavat 
kodanikuosalust, kuna õigusnormide järgimiskohustust on alandatud ja loevad vaid 
kohapealsed tulemused. Läbipaistvuse miinimumnõuded on vaja kehtestada kogu liidule 
tervikuna, kuna need on ELis praegu väga erinevad.

Muudatusettepanek 4268
Thomas Waitz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad ÜPP 
strateegiakavad ja nendega seotud lisad 
avalikkusele kättesaadavaks nii eelnõu 
etapis kui ka pärast nende heakskiitmist, 
et võimaldada informeeritud avalikku 
arutelu. Liikmesriigid konsulteerivad 
partneritega ÜPP strateegiakavade ja 
nendega seotud dokumentide avaldamise 
korra kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 4269
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad ÜPP 
strateegiakavad ja nende lisad 
avalikkusele kättesaadavaks nii eelnõu 
etapis kui ka pärast nende heakskiitmist, 
et võimaldada informeeritud avalikku 
arutelu. Liikmesriigid konsulteerivad 
partneritega ÜPP strateegiakavade ja 
nendega seotud dokumentide avaldamise 
korra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4270
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, 
tagab, et keskkonna- ja kliimavaldkonna 
pädevad asutused on tõhusalt kaasatud 
kava keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4271
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, 
tagab, et keskkonna- ja kliimavaldkonna 
pädevad asutused on tõhusalt kaasatud 
kava keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige on üleliigne. Kõiki asjaomaseid sidusrühmi kuulatakse kõigis liikmesriikides 
vastavalt nende demokraatlikele eeskirjadele enne ÜPP strateegiakavade lõplikku 
vormistamist.

Muudatusettepanek 4272
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, 
tagab, et keskkonna- ja kliimavaldkonna 
pädevad asutused on tõhusalt kaasatud 
kava keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4273
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevad 
asutused on tõhusalt kaasatud kava 

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevad 
asutused on täielikult kaasatud kava
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keskkonna- ja kliimaaspektide
ettevalmistamisse.

ettevalmistamisse ja ühiselt vastutavad
kava keskkonna- ja kliimaaspektide eest, 
eelkõige tulemus- ja mõjunäitajate ning 
artiklite 28, 65, 66 ja 67 alusel seatud 
keskkonnaalaste eesmärkide seadmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 4274
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevad 
asutused on tõhusalt kaasatud kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevad 
asutused vastutavad täielikult kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide eest ning 
nendega konsulteeritakse kava kõikide 
elementide osas, et tagada kooskõla 
keskkonnaalaste eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaasutused peaksid olema need, kes vastutavad, et meetmed täidaksid soovitud 
eesmärke.

Muudatusettepanek 4275
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevad 
asutused on tõhusalt kaasatud kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevad 
avalikud asutused ja sektori esindajad on 
tõhusalt kaasatud kava keskkonna- ja 
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ettevalmistamisse. kliimaaspektide ettevalmistamisse.

Or. en

Selgitus

Soovitud tulemuste saavutamiseks ja praktilise kohaldatavuse tagamiseks on hädavajalik 
tõhus koostöö pädevate asutuste ja sektori esindajate vahel.

Muudatusettepanek 4276
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik seab sisse 
partnerlussuhte pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega. Partnerlus hõlmab 
vähemalt järgmisi partnereid:

välja jäetud

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused;

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid;

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Or. en

Selgitus

Ei oleks mõistlik öelda liikmesriikidele, kuidas nad oma riigisiseseid arutelusid asjaomaste 
sidusrühmadega korraldama peavad. See tekitaks vaid tarbetut bürokraatiat. Seetõttu teen 
ettepaneku see lõige välja jätta.
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Muudatusettepanek 4277
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik seab sisse partnerlussuhte 
pädevate piirkondlike ja kohalike 
asutustega. Partnerlus hõlmab vähemalt
järgmisi partnereid:

Iga liikmesriik võib sisse seada
partnerlussuhte pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega või kaasata need oma 
ÜPP strateegiakava koostamisse muul 
viisil. Partnerlus võib hõlmata näiteks
järgmisi partnereid:

Or. en

Selgitus

Ei oleks mõistlik öelda liikmesriikidele, kuidas nad oma riigisiseseid arutelusid asjaomaste 
sidusrühmadega korraldama peavad. See tekitaks vaid tarbetut bürokraatiat.

Muudatusettepanek 4278
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Karine 
Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused, sealhulgas keskkonnaalased 
asutused;

Or. en

Muudatusettepanek 4279
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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a a) Piirkondlikud valitsused;

Or. pt

Muudatusettepanek 4280
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; (b) majandus- ja sotsiaalpartnerid, 
peamiselt põllumajandus- ja 
karjakasvatussektori esindajad, eelkõige 
põllumajandusettevõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 4281
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; (b) põllumajandusettevõtjate 
esindajad, noored 
põllumajandusettevõtjad, majandus-,
sotsiaal- ja põllumajandusliku 
innovatsiooni partnerid;

Or. en

Muudatusettepanek 4282
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; (b) keskkonna-, majandus- ja 
sotsiaalpartnerid, sealhulgas teadlased;

Or. en

Muudatusettepanek 4283
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased keskkonnapartnereid 
ja muud kodanikuühiskonda esindavad 
organid, eelkõige need, kelle tegevused on 
seotud käesoleva ettepaneku artiklis 6 
seatud erieesmärkidega, ning sotsiaalse 
kaasatuse, põhiõiguste, puuetega inimeste 
õiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Or. en

Selgitus

Kodanikuühiskonna rühmad, kellega tuleb konsulteerida, on seotud artikli 6 üheksa 
eesmärgiga, sealhulgas põllumajandustootjate esindajad, keskkonna- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse, toidu ja tervisega tegelevad organisatsioonid jne. Selgesõnaline viide 
artiklile 6 oleks siin kasulik.

Muudatusettepanek 4284
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 

(c) keskkonnapartnerid, eelkõige 
keskkonna ja loomade heaoluga tegelevad 
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sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

valitsusvälised organisatsioonid ja 
teadlased koos asjaomaste 
kodanikuühiskonda esindavate organite 
ning vajaduse korral sotsiaalse kaasatuse, 
põhiõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavate organitega.

Or. en

Selgitus

Keskkonna ja loomade heaoluga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid ja teadlased 
peaksid olema kaasatud ÜPP strateegiakavade koostamisse ja rakendamisse, et tagada 
loodusele paremad tulemused.

Muudatusettepanek 4285
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
keskkonna, loomade heaolu, sotsiaalse 
kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid, 
tarbijate esindajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 4286
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral

(c) asjaomased kodanikuühiskonna 
mittemajanduslikke huve esindavad
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sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

organid, eelkõige keskkonnaalased 
valitsusvälised organisatsioonid, ning 
asjaomased sotsiaalse kaasatuse, 
põhiõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Or. en

Muudatusettepanek 4287
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) valitsusvälised organisatsioonid ja 
muud asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

Or. en

Muudatusettepanek 4288
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kohalikud tegevusrühmad või 
muud allpiirkondlikud arenguasutused, 
kes suudavad programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatavaid 
vahendeid ära kasutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 4289
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kohalikud tegevusrühmad või 
muud allpiirkondlikud asutused, kes 
suudavad programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatavaid 
vahendeid ära kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 4290
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Iga punkti b kohast partnerit esindatakse 
võrdselt ning tagatakse punktide b ja c 
tasakaalustatud esindatus.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid kogu ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamise ja rakendamise protsessi, 
sinna hulka kuulub ka osalemine 
seirekomisjonides vastavalt artiklile 111.
Partnerluse korraldamine ja rakendamine 
toimub kooskõlas komisjoni delegeeritud 
määrusega (EL) nr 240/201438.

Or. en

Muudatusettepanek 4291
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid võrdsetel tingimustel ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisse ja 
täitmisse, eelkõige vajaduste hindamise 
meetodite määratlemisse. Liikmesriigid 
kaasavad kõik partnerid ka ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamisega seotud 
ajakava ja menetlustoimingute üle 
otsustamisse, tagades, et erinevate 
osalejatega koordineerimiseks ja 
aruteludeks on eraldatud piisavalt aega. 
Partnerluse korraldamine ja rakendamine 
toimub kooskõlas komisjoni delegeeritud 
määrusega (EL) nr 240/2014.

Or. en

Selgitus

Partnerid peavad ÜPP strateegiakavade ettevalmistamisega seotud ajakava ja menetluste 
kohta vastu võtma kollektiivseid otsuseid, kuna selle protsessi korraldus on otsustava 
tähtsusega, et kõik üksused saaksid selles tõhusalt osaleda. Komisjoni delegeeritud määruses 
240/2014 (millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud 
Euroopa partnerluse käitumisjuhend) sätestatud eeskirjad annavad praegu palju täpsemat 
teavet kui käesolev määrus, mida tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 4292
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid tagavad punktides b ja c 
osutatud partnerite võrdse esindatuse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
jälgimisse ja hindamisse.

Or. en
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Selgitus

Keskkonnaalased valitsusvälised organisatsioonid ja teadlased peaksid olema kaasatud ÜPP 
strateegiakavade planeerimisse ja rakendamisse, et tagada loodusele paremad tulemused.

Muudatusettepanek 4293
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid täielikult ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse, eelkõige seoses nende 
elementidega, mis puudutavad keskkonda, 
sotsiaalset kaasatust ja vaesuse vastast 
võitlust maapiirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 4294
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse ja sellele järgnevasse 
rakendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 4295
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid võivad kaasata kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Or. en

Selgitus

Ei oleks mõistlik öelda liikmesriikidele, kuidas nad oma riigisiseseid arutelusid asjaomaste 
sidusrühmadega korraldama peavad. See tekitaks vaid tarbetut bürokraatiat.

Muudatusettepanek 4296
Bronis Ropė, Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon moodustab partnerite jaoks 
kontaktpunkti, mis annab neile vahetu 
juurdepääsu komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 4297
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94º – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Äärepoolseimad piirkonnad 
peavad esitama sõltumatud strateegilised 
kavad ÜPP nii esimese kui ka teise samba 
kohta otse Euroopa Komisjonile.

Or. pt
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Muudatusettepanek 4298
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mitme sekkumise puhul ühiste 
elementide kirjeldus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See punkt tuleb viia üle artikli 106 lõikesse 5.

Muudatusettepanek 4299
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vajaduse korral piirkondlike 
sekkumiste loetelu;

Or. es

Muudatusettepanek 4300
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ja maaelu arengu sekkumiste 
kirjeldus;

(d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ja maaelu arengu sekkumiste 
kirjeldus ning piirkondliku juhtimise ja 
rakendamise korral otsene viide 
piirkondliku sekkumise programmile, mis 
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on sätestatud käesoleva artikli lõike 2 
punkti e alapunktis bi;

Or. es

Selgitus

Käesoleva artikli muudatusettepanekutes nähakse ette alternatiivne mudel, mis on aluseks 
riikliku sekkumisstrateegia piirkondlikul tasandil rakendamisele, vältides riikliku 
strateegiakava ja sekkumise programmide vahel mis tahes vastuolusid ja kattuvusi kas 
riiklikult või piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 4301
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ja maaelu arengu sekkumiste 
kirjeldus;

(d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
ökokavade, tugevdamiskavade,
sektoripõhiste ja maaelu arengu sekkumiste 
kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 4302
Ricardo Serrão Santos, Liliana Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph 
Manscour, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral artikli 93 teises 
lõigus osutatud piirkondlike kavade 
loetelu;

Or. en

Muudatusettepanek 4303
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sihtväärtus ja rahastamiskavad; (e) sihtväärtus ja rahastamiskavad, 
sealhulgas vajaduse korral piirkondliku 
sekkumise programmide sihtväärtus ja 
rahastamiskavad;

Or. es

Selgitus

Käesoleva artikli muudatusettepanekutes nähakse ette alternatiivne mudel, mis on aluseks 
riikliku sekkumisstrateegia piirkondlikul tasandil rakendamisele, vältides riikliku 
strateegiakava ja sekkumise programmide vahel mis tahes vastuolusid ja kattuvusi kas 
riiklikult või piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 4304
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sihtväärtus ja rahastamiskavad; (e) sihtväärtus ja rahastamiskavad; 
sealhulgas vajaduse korral piirkondlike 
sekkumisprogrammide sihtväärtus ja 
rahastamiskavad;

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus pakutakse välja alternatiivne mudel, mis annab aluse ja 
võimaluse riikliku sekkumisstrateegia rakendamiseks piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
vältides samal ajal riigi strateegiakava ja sekkumisprogrammide sidusust ja kattumist nii 
riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 4305
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) VI lisa piirkondliku sekkumise 
programmide kohta.

Or. es

Selgitus

Piirkondliku sekkumise programmide, mida rakendavad ja juhivad piirkondlikud 
korraldusasutused, kaasamine lisana aitab säilitada ÜPP strateegiakava ühtsuse ja 
järjepidevuse ning tagab samal ajal piirkondlikul tasandil aluse sidusale ja paindlikule 
lähenemisviisile piirkondlikuks sekkumiseks.

Muudatusettepanek 4306
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) juhtimis- ja 
koordineerimissüsteemi kirjeldus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See punkt tuleb viia üle artikli 106 lõikesse 5.

Muudatusettepanek 4307
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(g) ÜPP ajakohastamist tagavate 
elementide kirjeldus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See punkt tuleb viia üle artikli 106 lõikesse 5.

Muudatusettepanek 4308
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ÜPP ajakohastamist tagavate
elementide kirjeldus;

(g) põllumajandustootjate ja teiste 
ÜPP toetusesaajate maa haldamise ja 
põllumajandusettevõtete juhtimise 
teemaliste nõustamisteenuste ja ÜPP 
ajakohastamist soodustavate elementide 
kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 4309
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) põllumajanduslikus toidusektoris 
loodud töökohtade hinnang;

Or. en

Muudatusettepanek 4310
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 95 – lõige 1 – g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) piirkondlike rakenduskavade
loetelu;

Or. it

Muudatusettepanek 4311
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõppsaajate huvides toimuva 
lihtsustamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud elementide 
kirjeldus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4312
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõppsaajate huvides toimuva 
lihtsustamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud elementide 
kirjeldus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine peaks tulenema põhiõigusaktist (käesolev määrus) endast ja vastutust ei tohiks 
jätta liikmesriikidele, sest komisjon on lubanud tõelist lihtsustamist algusest peale.
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Muudatusettepanek 4313
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Martin Häusling, Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) maaelu arengu programmi 
teostamise liigendatud kirjeldus, mis 
hõlmab üksikasjalike otsuste tegemise 
delegeerimist kohalikele 
tegevusrühmadele või muudele 
allpiirkondlikele arenguasutustele, kellel 
on õigus programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatud 
vahendeid kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 4314
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) sektori suurenenud 
konkurentsivõimele kaasa aitavate riiklike 
elementide ja/või algatuste kirjeldus ja 
kirjeldus selle kohta, kuidas 
strateegiakavas pakutud meetmed 
täiendavad ja/või toimivad koos 
kavandatud ja/või olemasolevate riiklike 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 4315
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) maaelu arengu programmi 
teostamise kirjeldus, mis hõlmab otsuste 
tegemise delegeerimist kohalikele 
tegevusrühmadele või muudele 
allpiirkondlikele arenguasutustele, kellel 
on õigus programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatud 
vahendeid kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 4316
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) vajaduse korral piirkondlike 
maaelu arengu kavade loetelu.

Or. it

Selgitus

Tuleb tagada ÜPP haldamise järjepidevus piirkondade rolli kaudu nende liikmesriikide 
puhul, kus põllumajanduspoliitika on kehtivas põhiseaduses määratletud jagatud teemana 
riigi ja piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 4317
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) III lisa partneritega 
konsulteerimise kohta;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See lõige on üleliigne. Kõiki asjaomaseid sidusrühmi kuulatakse kõigis liikmesriikides 
vastavalt nende demokraatlikele eeskirjadele enne ÜPP strateegiakavade lõplikku 
vormistamist.

Muudatusettepanek 4318
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta;

(c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta ja partnerite esitatud 
dokumenteeritud seisukohad ning 
selgitus, kas ja kuidas korraldusasutus on 
neid seisukohti arvesse võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 4319
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) V lisa ÜPP strateegiakava 
kohaldamisala raames ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise kohta.

(e) V lisa strateegiakava riigiabi 
kohta, mis ei ole vabastatud ELi toimimise 
lepingu artiklite 107, 108 ja 109 täitmisest 
kooskõlas artikli 131 lõikega 4, ning ÜPP 
strateegiakava kohaldamisala raames 
arengu sekkumisteks ette nähtud täiendava 
riikliku rahastamise kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 4320
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) V lisa ÜPP strateegiakava 
kohaldamisala raames ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise kohta.

(e) V lisa ÜPP strateegiakava 
kohaldamisala raames ette nähtud 
täiendava riikliku rahastamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4321
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) VI lisa loodud töökohtade 
sotsiaalse mõju kohta, hinnates ÜPP 
strateegiakava meetmete ja lepinguliste 
suhete kontrollimise meetodite 
tööhõivemõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 4322
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) VI lisa sotsiaal-majanduslike 
tegurite mõjuhinnangu kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 4323
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) VI lisa piirkondlike 
sekkumisprogrammide kohta.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud ja paindlik lähenemine piirkondlikele sekkumistele

Muudatusettepanek 4324
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) VI lisa piirkondlike 
sekkumisprogrammide kohta.

Or. en

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on lisada lisade hulka piirkondlikud sekkumisprogrammid, mida 
rakendavad ja haldavad piirkondlikud korraldusasutused. See võimaldab säilitada ÜPP 
strateegiakava ühtsust ja sidusust, luues samal ajal aluse piirkondlike sekkumiste piirkondliku 
tasandi sidusale ja paindlikule lähenemisviisile.

Muudatusettepanek 4325
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi kokkuvõte;

(a) artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi kokkuvõte; analüüs 
hõlmab soolist aspekti;

Or. en

Muudatusettepanek 4326
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liikmesriikide 
põllumajandustoodete alase 
isemajandamise analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 4327
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga artiklis 6 sätestatud konkreetse 
eesmärgi vajaduste kindlaksmääramine 
SWOT-analüüsi põhjal saadud tõendite 
põhjal. Vaja on kirjeldada kõiki vajadusi, 
olenemata sellest, kas neid käsitletakse 
ÜPP strateegiakavas või mitte;

(b) iga artiklis 6 sätestatud konkreetse 
eesmärgi vajaduste kindlaksmääramine 
SWOT-analüüsi põhjal saadud tõendite 
põhjal;

Or. en

Selgitus

Me peame vältima põllumajandustootjate ja liikmesriikide ametiasutuste tarbetut 
halduskoormust.
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Muudatusettepanek 4328
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud 
erieesmärgi „põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet“ puhul riskijuhtimisega 
seotud vajaduste hindamine;

(c) artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud 
erieesmärgi „põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet“ puhul riskijuhtimisega 
seotud vajaduste hindamine, sealhulgas 
mitmekesistamise edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 4329
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud 
erieesmärgi „põllumajandustootja
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet“ puhul riskijuhtimisega 
seotud vajaduste hindamine;

(c) artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud 
erieesmärgi „põllumajandusliku 
pereettevõtte elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja vastupanuvõimet“ puhul 
riskijuhtimisega seotud vajaduste 
hindamine;

Or. en

Muudatusettepanek 4330
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs ning haavatavate 
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vajaduste analüüs; inimrühmade nagu maapiirkondades 
elavate naiste konkreetsete vajaduste 
analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 4331
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(d) kõikide maapiirkondade ja selliste 
haavatavate geograafiliste piirkondade, 
nagu äärealad, avamere saared ja
äärepoolseimad piirkonnad, konkreetsete 
vajaduste analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 4332
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad ja 
saarepiirkonnad konkreetsete vajaduste 
analüüs;

Or. es

Muudatusettepanek 4333
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade, nagu mägised 
piirkonnad ja äärepoolseimad piirkonnad,
konkreetsete vajaduste analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 4334
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(d) vajaduse korral selliste eraldatud 
või haavatavate geograafiliste piirkondade 
nagu äärepoolseimad piirkonnad 
konkreetsete vajaduste analüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 4335
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade nagu 
äärepoolseimad piirkonnad konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(d) vajaduse korral selliste haavatavate 
geograafiliste piirkondade konkreetsete 
vajaduste analüüs;

Or. pt

Muudatusettepanek 4336
Maria Heubuch, Martin Häusling
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) eesmärkide ja vahendite vaheliste 
kompromisside ja vastuolude analüüs 
ning analüüs selle kohta, kuidas 
liikmesriigid kavatsevad neid artiklites 5 
ja 6 sätestatud ÜPP eesmärkide 
saavutamiseks vähendada või leevendada;

Or. en

Selgitus

SWOT-analüüsi läbiviimisel seisavad liikmesriigid silmitsi konfliktidega, nt 
tootmise/majanduse ja keskkonna vahel. Arvestades, et sellised konfliktid on vältimatud, on 
analüüsi tulemusi vajalik kasutada tulemuslikkuse parandamiseks.

Muudatusettepanek 4337
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) prioriteetide seadmine ja 
järjestamine, sealhulgas tehtud valikute 
mõistlik põhjendamine ja vajaduse korral 
põhjendus, miks teatavaid 
kindlaksmääratud vajadusi ei ole ÜPP 
strateegiakavas käsitletud või on 
käsitletud osaliselt.

(e) prioriteetide seadmine ja 
järjestamine, sealhulgas tehtud valikute 
mõistlik põhjendamine ja vajaduse korral 
põhjendus.

Or. en

Selgitus

Me peame vältima põllumajandustootjate ja liikmesriikide ametiasutuste tarbetut 
halduskoormust.
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Muudatusettepanek 4338
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) prioriteetide seadmine ja 
järjestamine, sealhulgas tehtud valikute 
mõistlik põhjendamine ja vajaduse korral 
põhjendus, miks teatavaid 
kindlaksmääratud vajadusi ei ole ÜPP 
strateegiakavas käsitletud või on käsitletud 
osaliselt.

(e) tehtud valikute prioriteetide 
seadmine ja järjestamine ning vajaduse 
korral mõistlik põhjendus, miks teatavaid 
kindlaksmääratud vajadusi ei ole ÜPP 
strateegiakavas käsitletud või on käsitletud 
osaliselt.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on see punkt paremini sõnastada.

Muudatusettepanek 4339
Maria Noichl, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkuvõte valdkondadest, kus 
puuduvad põhiteadmised või on need 
ebapiisavad, et anda täielikku kirjeldust 
hetkeolukorra kohta seoses käesoleva 
ettepaneku artiklis 6 sätestatud 
konkreetsete eesmärkide ja nende 
jälgimisega.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava koostamise protsessi alguses tehtud hindamist tuleb kasutada 
valdkondade väljaselgitamiseks, kus andmed puuduvad või on artiklis 6 sätestatud 
konkreetsete eesmärkide jälgimiseks ebapiisavad. See aitab liikmesriikidel ja komisjonil 
kindlaks teha valdkonnad, kus tulemusi ja eesmärke on kõige raskem jälgida, ning võtta 
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vajalikke meetmeid tulemuste tõhusa ja järjepideva järelevalve tagamiseks.

Muudatusettepanek 4340
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkuvõte valdkondadest, kus 
puuduvad põhiteadmised või on need 
ebapiisavad, et anda täielikku kirjeldust 
hetkeolukorra kohta seoses käesoleva 
ettepaneku artiklis 6 sätestatud 
konkreetsete eesmärkide ja nende 
jälgimisega.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava koostamise protsessi alguses tehtud hindamist tuleb kasutada 
valdkondade väljaselgitamiseks, kus andmed puuduvad või on artiklis 6 sätestatud 
konkreetsete eesmärkide jälgimiseks ebapiisavad. See aitab liikmesriikidel ja komisjonil 
kindlaks teha valdkonnad, kus tulemusi ja eesmärke on kõige raskem jälgida, ning võtta 
vajalikke meetmeid tulemuste tõhusa ja järjepideva järelevalve tagamiseks.

Muudatusettepanek 4341
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) nende valdkondade 
kindlaksmääramine, kus teave puudub või 
on ebapiisav, et põhjalikult kirjeldada 
olukorda artiklis 6 esitatud eesmärkide 
osas ja nende samade eesmärkide 
jälgimise osas.

Or. it
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Muudatusettepanek 4342
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. (e a) konkreetsete kohalike 
vajaduste kindlaksmääramine 
piirkondlike rakenduskavadega.

Or. it

Muudatusettepanek 4343
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
keskkonna- ja kliima erieesmärkide puhul 
võetakse hindamisel arvesse XI lisas 
osutatud õigusaktidest tulenevaid riiklikke 
keskkonna- ja kliimakavasid.

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
keskkonna- ja kliima erieesmärkide ja, kui 
kindlaksmääratud, artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c, g ja h osutatud 
eesmärkide vajadused, mis võivad neid 
eesmärke mõjutada, puhul võetakse 
hindamisel arvesse XI lisas osutatud 
õigusaktidest tulenevaid riiklikke 
keskkonna- ja kliimakavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 4344
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma SWOT-analüüsi 
põhjal valida ökokavade või 
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tugevdamiskavade vastuvõtmiseks, mis on 
osa teiste liikmesriikide heaks kiidetud 
ÜPP kavadest ja mis on osutunud vastava 
artiklis 6 osutatud eesmärgiga seoses 
tõhusaks, kiirmenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 4345
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud 
konkreetse eesmärgi hindamisel võetakse 
arvesse vastavust XIa lisas osutatud 
õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 4346
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ma ei mõista, mida peetakse silmas „kõige uuemate“ ja „kõige usaldusväärsemate“ andmete 
all. Lihtsustamise huvides tuleb see lõige välja jätta.
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Muudatusettepanek 4347
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid, 
kaasama ajakohast teavet 
rikkumismenetluse mis tahes etapi ja ELi 
õigusaktidesse kuuluvate keskkonna- ja 
kliimakavadega seotud hiljuti lõpetatud 
juhtumite kohta. Selleks et aidata kaasa 
ELi eesmärkide saavutamisele, ei võeta 
rikkumise korral vajaduste hindamisel 
arvesse rikkumismenetlusega seotud kava 
meetmeid ja neid ei rahastata.

Or. en

Muudatusettepanek 4348
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid. 
Vajaduse korral kasutavad liikmesriigid 
sugude kaupa jaotatud andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 4349
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemusnäitaja kohta 
ja nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemus- ja 
mõjunäitaja kohta ja nendega seotud vahe-
eesmärgid. Neid sihtväärtusi põhjendatakse 
vajaduste hindamisega, millele on osutatud 
artiklis 96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f sätestatud erieesmärkide puhul 
tuletatakse sihtväärtused käesoleva artikli 
lõike 2 punktides a ja b esitatud 
selgituselementide põhjal;

Or. en

Selgitus

Kavandatud tulemusnäitajad keskenduvad peamiselt finantstulemustele ja ei mõõda tulemuste 
saavutamist kohapeal. Eesmärgid tuleks seada mõjunäitajatena, nagu seda tehakse 
tulemusnäitajate puhul, et võimaldada tuvastada lünki üksikute riiklike eesmärkide ja ELi 
prioriteetide vahel. Kui näib, et mõlemad näitajad liiguvad vastassuunas, võib mõlema 
eesmärgi kavandatud jälgimine nii mõju- kui tulemusnäitaja tasemel olla varajase hoiatamise 
süsteemiks.

Muudatusettepanek 4350
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemusnäitaja kohta 
ja nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

(a) sihtväärtused iga ühise ÜPP 
strateegiakava alla kuuluva konkreetse 
tulemus- ja mõjunäitaja kohta ja nendega 
seotud vahe-eesmärgid. Neid sihtväärtusi 
põhjendatakse vajaduste hindamisega, 
millele on osutatud artiklis 96. Artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f sätestatud 
erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;
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Or. en

Muudatusettepanek 4351
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ülevaade ÜPP strateegiakava 
majanduslikust ülesehitusest, milles 
kirjeldatakse artikli 6 lõike 1 punktides a 
ja b ja artikli 6 lõike 1 punktides g, h ja i 
määratletud põllumajandusliku 
majandusarengu ja maapiirkondadega 
seotud konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks ette nähtud erinevate 
sekkumiste vastastikust täiendavust ja 
põhitingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 4352
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) III jaotises sätestatud 
sekkumiseliikidel põhinevad sekkumised, 
välja arvatud kõnealuse jaotise II peatüki 3. 
jao 2. alajaos sätestatud puuvilla eritoetus, 
kavandatud selleks, et käsitleda konkreetset 
olukorda asjaomases piirkonnas, järgides 
mõistlikku sekkumisloogikat, mida toetab 
artiklis 125 osutatud eelhindamine, artikli 
103 lõikes 2 osutatud SWOT-analüüs ja 
artiklis 96 osutatud vajaduste hindamine;

(b) III jaotises sätestatud 
sekkumiseliikidel põhinevad sekkumised, 
välja arvatud kõnealuse jaotise II peatüki 3. 
jao 2. alajaos sätestatud puuvilla eritoetus, 
kavandatud selleks, et käsitleda konkreetset 
olukorda asjaomases piirkonnas, mida 
toetab artiklis 125 osutatud eelhindamine, 
artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüs ja artiklis 96 osutatud vajaduste
hindamine;

Or. en
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Selgitus

Mõistlik sekkumisloogika saab töötada ainult maaelu arengu keskkonnas, sest I samba 
sekkumiste seisukohalt ei saa sekkumisloogikat ehitada. Sekkumised, näitajad ja eesmärgid ei 
ole tugevalt seotud, seos erinevate näitajate tasemete või näitajate ja konkreetsete eesmärkide 
vahel on nõrk.

Muudatusettepanek 4353
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava tegeleb 
keskkonnasõbralike 
põllumajandussüsteemide vajadustega, 
hõlmates nende sotsiaalmajandusliku 
elujõulisusega seotud aspekte ja avalike 
hüvede pakkumise parandamist;

Or. es

Selgitus

Pidades silmas keskkonnasõbralike süsteemide panust artikli 6 kohaste eesmärkide 
saavutamisel, peaks rõhuasetus olema vajaduste kindlakstegemise, määratlemise ja 
väljaselgitamise valdkonnas tehtud edusammude loetelu koostamisel ning taolistele 
süsteemidele vahendite kavandamisel.

Muudatusettepanek 4354
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elemendid, mis näitavad, kuidas 
sekkumised võimaldavad sihtväärtusi 
saavutada ning kuidas need on omavahel 
seotud ja kooskõlas;

(c) IV peatükis olevad elemendid, mis 
näitavad, kuidas sekkumised võimaldavad 
sihtväärtusi saavutada ning kuidas need on 
omavahel seotud ja kooskõlas;
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Or. en

Selgitus

Ma leian, et punktid c ja d on I samba keskkonnas ebaolulised elemendid.

Muudatusettepanek 4355
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

(d) IV peatükis olevad elemendid, mis 
näitavad, et rahaliste vahendite eraldamine 
ÜPP strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

Or. en

Selgitus

Ma leian, et punktid c ja d on I samba keskkonnas ebaolulised elemendid.

Muudatusettepanek 4356
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sekkumisstrateegia sisaldab ka 
järgmisi elemente, mis tõendavad 
strateegia järjepidevust ja sekkumiste 
vastastikust täiendavust artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärkide puhul:

2. Sekkumisstrateegia tõendab oma
järjepidevust ja sekkumiste vastastikust 
täiendavust artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
erieesmärkide puhul, esitades sekkumiste 
kirjelduses järgmise:

Or. fr
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Muudatusettepanek 4357
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud 
keskkonna- ja kliimaalaste erieesmärkide 
saavutamiseks ning artiklis 92 osutatud 
suurema üldise panuse andmiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Antud punkt on üleliigne, see on sätestatud artikli 98 punktis b.

Muudatusettepanek 4358
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud keskkonna-
ja kliimaalaste erieesmärkide 
saavutamiseks ning artiklis 92 osutatud 
suurema üldise panuse andmiseks;

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud keskkonna-
ja kliimaalaste erieesmärkide 
saavutamiseks;

Or. fr
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Selgitus

See muudatusettepanek on tehniline kohandus, mis on seotud artikli 92 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 4359
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ÜPP strateegiakava 
majandusalase ülesehituse ülevaade, 
milles kirjeldatakse vastastikust 
täiendavust ja lähtetaset erinevate
sekkumiste vahel vastavalt artikli 6 lõike 1 
punktidega a ja b ning artikli 6 lõike 1 
punktidega g, h ja i ette nähtud 
põllumajanduse ja maapiirkondade 
arenguga seotud erieesmärkide 
saavutamiseks;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse luua seos keskkonnaalase ülesehituse ja uue 
majandusalase ülesehituse vahel.

Muudatusettepanek 4360
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 

välja jäetud
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tulenevad neist;

Or. en

Selgitus

See punkt tuleb viia üle artikli 106 lõikesse 5.

Muudatusettepanek 4361
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist;

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud riiklikke sihtväärtusi ja 
kavasid, mis on sätestatud XI lisas osutatud 
seadusandlikes vahendites või tulenevad 
neist; See hõlmab ÜPP strateegiakava 
panuse hindamist elupaikade direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 8 kohaselt kehtestatud 
prioriteetsete meetmete raamistiku 
rakendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 4362
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 

(b) selgitus selle kohta, kuidas 
punktides a ja a a viidatud ÜPP 
strateegiakava ülesehitused peaksid aitama 
saavutada juba kehtestatud pikaajalisi 
riiklikke sihtväärtusi, mis on sätestatud XI 
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osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist;

lisas osutatud seadusandlikes vahendites 
või tulenevad neist;

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on tehniline kohandus, mis on seotud liikmesriikide kohustusega anda 
ülevaade ÜPP strateegiakava majandusalasest ülesehitusest.

Muudatusettepanek 4363
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist;

(b) selgitus selle kohta, kuidas 
punktides a ja aa osutatud ÜPP 
strateegiakava ülesehitused peaks aitama 
saavutada juba kehtestatud pikaajalisi 
riiklikke sihtväärtusi, mis on sätestatud XI 
lisas osutatud seadusandlikes vahendites 
või tulenevad neist;

Or. en

Muudatusettepanek 4364
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
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osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69;

Or. en

Muudatusettepanek 4365
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks, soodustada põlvkondadevahelist 
uuenemist ja toetada ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 4366
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülevaade sektoriga seotud 
sekkumistest, sealhulgas 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 3. jao 1. alajaos, ja 
sektoripõhised sekkumised, millele on 
osutatud III jaotise III peatükis, esitades 
põhjendused, miks asjaomased sektorid 
on sihikule võetud, sekkumiste loetelu 
sektorite kaupa, nende vastastikune 
täiendavus, samuti võimalikud eri 
sihtväärtused, mis on seotud 
sekkumistega, mis põhinevad III jaotise 
III peatükis osutatud 
sektorisektoripõhistel sekkumisliikidel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See punkt tuleb viia üle artikli 106 lõikesse 5.

Muudatusettepanek 4367
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ülevaade ÜPP strateegiakava 
sotsiaalsest mõjust, tuues esile võimalused 
luua erinevaid tööhõivevorme ja nende 
kestust;

Or. en

Muudatusettepanek 4368
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) selgitus selle kohta, millised 
sekkumised aitavad saavutada suuremat 
soolist võrdõiguslikkust ja edendada 
naiste olukorra paranemist 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 4369
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta 
ja fondi kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige on üleliigne.

Muudatusettepanek 4370
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 95 lõike 1 punktis c osutatud 
mitmete sekkumiste jaoks ühiste 
elementide kirjeldus peab sisaldama:

Artikli 95 lõike 1 punktis c osutatud 
riiklikes strateegiates või kavades 
ettenähtud mitmete sekkumiste jaoks 
ühiste elementide kirjeldus peab sisaldama:

Or. it
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Muudatusettepanek 4371
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava peaks aitama kaasa artikli 
6 lõike 1 punktis i sätestatud toidu- ja 
tervishoiualaste ühiskondlike 
nõudmistega seotud konkreetse eesmärgi 
saavutamisele ja eelkõige XIa lisas 
osutatud eesmärkide saavutamisele ja 
õigusaktide järgimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 4372
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) selgitus selle kohta, kuidas 
strateegiakava toetab 
mahepõllumajandust, et aidata kaasa 
tootmise vastavusele 
mahepõllumajanduse kasvavale 
nõudlusele, nagu on sätestatud 
mahepõllumajandust käsitlevas artiklis 
13a;

Or. en

Muudatusettepanek 4373
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ülevaade EAFRD ja muude 
maapiirkondades toetust andvate liidu 
fondide tegevuse kooskõlastamisest, piiri 
seadmisest nende vahel ja nende 
omavahelisest täiendavusest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 4374
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) III jaotise III peatükis osutatud 
valdkondlikke sekkumisi rakendavate 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
tunnustamiskriteeriumide kasutamise ja 
kontrollimise kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Asjakohane tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 4375
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga strateegis sätestatud sekkumise, millele 
on osutatud artikli 95 lõike 1 punktis d, 

Iga strateegias sätestatud sekkumise, 
millele on osutatud artikli 95 lõike 1 
punktis d, kirjeldus peab sisaldama 
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kirjeldus peab sisaldama järgmist: järgmist, kusjuures programmi 
„LEADER“ kaudu antava toetuse (artikli 
71 lõige 1) korral võetakse seoses 
kohalike arengustrateegiatega vajaduse 
korral arvesse selle artikli sätteid:

Or. de

Selgitus

Seoses programmiga „LEADER“ tuleb tagada, et sekkumiste kriteeriume seavad kohalike 
arengustrateegiate puhul kohalikud tegevusrühmad, mitte korraldusasutus.

Muudatusettepanek 4376
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga strateegis sätestatud sekkumise, millele 
on osutatud artikli 95 lõike 1 punktis d, 
kirjeldus peab sisaldama järgmist:

Iga strateegis sätestatud sekkumise või 
mõnede maaelu arengu valdkonna 
sekkumiste, mida hallatakse piirkondlikul 
tasandil ja mis on täpsustatud 
piirkondlikes rakenduskavades, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 1 punktis d, 
kirjeldus peab sisaldama järgmist:

Or. it

Muudatusettepanek 4377
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetuskõlblikkuse tingimused, (d) toetuskõlblikkuse tingimused 
kooskõlas käesolevas määruses sätestatud 
tingimustega,

Or. fr
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Muudatusettepanek 4378
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetuskõlblikkuse tingimused, (d) toetuskõlblikkuse tingimused, 
sealhulgas vajaduse korral tunnustamise 
kriteeriumid;

Or. en

Selgitus

Asjakohane tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 4379
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetuskõlblikkuse tingimused, (d) toetuskõlblikkuse põhimõtted;

Or. en

Selgitus

Instead of “eligibility conditions”, the “eligibility principles” should be used. The “eligibility 
conditions” definition used in the strategic plans does not give enough flexibility to the 
Member States. The main reason for the Rural Development Program modification in this 
period is the modification of the eligibility conditions. Because of minor technical changes the 
Member States must made a modification in the eligibility conditions and it causes a higher 
administrative burden for the Member States. With this new wording the modification of the 
principles - used for the implementing of the interventions – only have to consulted with the 
Monitoring Committee.

Muudatusettepanek 4380
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Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga sekkumise puhul, mis põhineb 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel, selgitus, kuidas võetakse 
arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa asjakohaseid sätteid, mis on esitatud 
käesoleva määruse artiklis 10 ja käesoleva 
määruse II lisas, ning iga sekkumise 
puhul, mis ei põhine käesoleva määruse 
II lisas loetletud sekkumisliikidel, kas ja 
kui see on nii, siis kuidas järgida WTO 
põllumajanduslepingu artikli 6.5 või 2. 
lisa asjaomaseid sätteid;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 4381
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga sekkumise puhul, mis põhineb 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel, selgitus, kuidas võetakse 
arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa asjakohaseid sätteid, mis on esitatud 
käesoleva määruse artiklis 10 ja käesoleva 
määruse II lisas, ning iga sekkumise 
puhul, mis ei põhine käesoleva määruse 
II lisas loetletud sekkumisliikidel, kas ja 
kui see on nii, siis kuidas järgida WTO 
põllumajanduslepingu artikli 6.5 või 2. 
lisa asjaomaseid sätteid;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõik ELi liikmesriigid peavad järgima WTO kohustusi, seega ei ole sellise reegli lisamine siia 
vajalik.

Muudatusettepanek 4382
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga sekkumise puhul, mis põhineb 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel, selgitus, kuidas võetakse 
arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa asjakohaseid sätteid, mis on esitatud 
käesoleva määruse artiklis 10 ja käesoleva 
määruse II lisas, ning iga sekkumise 
puhul, mis ei põhine käesoleva määruse 
II lisas loetletud sekkumisliikidel, kas ja 
kui see on nii, siis kuidas järgida WTO 
põllumajanduslepingu artikli 6.5 või 2. 
lisa asjaomaseid sätteid;

välja jäetud

Or. hr

Muudatusettepanek 4383
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga sekkumise puhul, mis põhineb 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel, selgitus, kuidas võetakse 
arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. lisa 
asjakohaseid sätteid, mis on esitatud 
käesoleva määruse artiklis 10 ja käesoleva 
määruse II lisas, ning iga sekkumise puhul, 
mis ei põhine käesoleva määruse II lisas 
loetletud sekkumisliikidel, kas ja kui see on 
nii, siis kuidas järgida WTO 

(e) iga sekkumise puhul, mis põhineb 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel, selgitus, kuidas võetakse 
arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. lisa 
asjakohaseid sätteid, mis on esitatud 
käesoleva määruse artiklis 10 ja käesoleva 
määruse II lisas, ning iga sekkumise puhul, 
mis ei põhine käesoleva määruse II lisas 
loetletud sekkumisliikidel, kas ja kui see on 
nii, siis kuidas järgida WTO 
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põllumajanduslepingu artikli 6.5 või 2. lisa 
asjaomaseid sätteid;

põllumajanduslepingu artikli 6.5 või 2. lisa 
asjaomaseid sätteid; liikmesriikide 
strateegiakavade vastuvõtmisel tagab 
komisjon nende kooskõla Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajandusleppega;

Or. es

Muudatusettepanek 4384
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, kui see on asjakohane, 
siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4385
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, kui see on asjakohane, 
siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4386
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 99 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, kui see on asjakohane, 
siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

(f) iga-aastased kavandatud 
soovituslikud väljundid;

Or. en

Selgitus

Ühikusummade prognoosimine seitse aastat ette ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 4387
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, kui see on asjakohane, 
siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

(f) iga poole aasta tagant kavandatud 
väljundid sekkumise kohta, kui see on 
asjakohane, siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

Or. en

Muudatusettepanek 4388
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, kui see on asjakohane, 
siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

(f) kavandatud väljundid sekkumise 
kohta, kui see on asjakohane, siis toetuse 
ühtse või keskmine ühikusumma jaotus;

Or. en
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Muudatusettepanek 4389
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, kui see on asjakohane, 
siis toetuse ühtse või keskmine 
ühikusumma jaotus;

(f) kavandatud väljundid sekkumise 
kohta, kui see on asjakohane, siis toetuse 
ühtse või keskmine ühikusumma jaotus;

Or. it

Muudatusettepanek 4390
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt g – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) iga-aastase kavandatud toetuse 
summa, selle põhjendus ja põhjendatud 
maksimaalne varieeruvus ühikusummast, 
millele on osutatud artiklis 89. Vajaduse 
korral tuleb esitada ka järgmine teave:

(g) iga-aastase kavandatud soovitusliku
toetuse summa ja selle põhjendus:

Or. en

Selgitus

Ühikusummade prognoosimine seitse aastat ette ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 4391
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt g – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(g) iga-aastase kavandatud toetuse 
summa, selle põhjendus ja põhjendatud 
maksimaalne varieeruvus ühikusummast, 
millele on osutatud artiklis 89. Vajaduse 
korral tuleb esitada ka järgmine teave:

(g) vajaduse korral kavandatud toetuse 
summa, selle põhjendus ja põhjendatud 
maksimaalne varieeruvus ühikusummast, 
millele on osutatud artiklis 89. Vajaduse 
korral tuleb esitada ka järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Kavandada tuleks ainult esimese samba pindalatoetuste summat. Vt artikli 88 lõike 1 
kommentaari ja parandusi.

Muudatusettepanek 4392
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt g – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) iga-aastase kavandatud toetuse 
summa, selle põhjendus ja põhjendatud 
maksimaalne varieeruvus ühikusummast, 
millele on osutatud artiklis 89. Vajaduse 
korral tuleb esitada ka järgmine teave:

(g) kavandatud toetuse summa, selle 
põhjendus ja põhjendatud maksimaalne 
varieeruvus ühikusummast, millele on 
osutatud artiklis 89. Vajaduse korral tuleb 
esitada ka järgmine teave:

Or. en

Muudatusettepanek 4393
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) sellest tulenevad iga-aastased 
rahalised eraldised sekkumiseks, nagu on 
osutatud artiklis 88. Kui see on 
asjakohane, tuleb esitada toetusteks 
kavandatud summade jaotus ja 
rahastamisvahenditeks kavandatavad 
summad;

(h) kogu rahaline eraldis sekkumise 
kohta. Vajaduse korral sellest tulenevad 
iga-aastased rahalised eraldised 
asjakohasteks sekkumiseks, nagu on 
osutatud artiklis 88;
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Or. en

Selgitus

Kavandada tuleks ainult pindalatoetuste summasid, mistõttu ei kohaldata iga-aastast 
rahastamist kõikidele sekkumistele. Kõigile teistele sekkumistele eraldatakse kogusumma 
terve perioodi eest.

Muudatusettepanek 4394
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) sellest tulenevad iga-aastased
rahalised eraldised sekkumiseks, nagu on 
osutatud artiklis 88. Kui see on asjakohane, 
tuleb esitada toetusteks kavandatud 
summade jaotus ja rahastamisvahenditeks 
kavandatavad summad;

(h) sellest tulenevad rahalised eraldised 
sekkumiseks, nagu on osutatud artiklis 88. 
Kui see on asjakohane, tuleb esitada 
toetusteks kavandatud summade jaotus ja 
rahastamisvahenditeks kavandatavad 
summad;

Or. en

Muudatusettepanek 4395
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) märge selle kohta, kas sekkumine 
jääb väljapoole ELi toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisala ja kuulub riigiabi 
hindamise alla.

(i) märge selle kohta, kas sekkumine 
jääb väljapoole ELi toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisala ja kuulub riigiabi 
hindamise alla vastavalt komisjoni riigiabi 
suunistele uueks programmitöö 
perioodiks.

Or. es
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