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Muudatusettepanek 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse. 
Artikli 93 teises lõigus osutatud täielikult 
või osaliselt piirkondlike 
strateegiakavadega liikmesriikides võib 
jaotada eesmärke täielikult või osaliselt 
piirkondade järgi.

Or. de

Muudatusettepanek 4397
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste või vajaduse korral 
mitmeaastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

Or. en

Muudatusettepanek 4398
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused.

Or. it

Muudatusettepanek 4399
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 4400
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
kava jagu koosneb kokkuvõtvast tabelist, 
milles on esitatud artikli 97 lõike 1 punktis 
a osutatud sihtväärtused, tuues välja 
aastaste vahe-eesmärkide jaotuse, kui see 
on asjakohane.

Or. es
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Selgitus

Selle sõnastusega soovitakse teha selgeks, et teatavad vahe-eesmärgid või sihtväärtused 
võivad olla iga-aastased, mistõttu piirab see muudatusettepanek jaotamist juhtudeks, mille 
puhul see on kohaldatav, st seotud mitmeaastaste sekkumistega.

Muudatusettepanek 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 4402
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
kava koosneb kokkuvõtvast tabelist, milles 
on esitatud artikli 97 lõike 1 punktis a 
osutatud sihtväärtused, tuues vajaduse 
korral välja vahe-eesmärkide jaotuse.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et enamikku vahe-eesmärke ei saavutata igal aastal.

Muudatusettepanek 4403
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Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
kava koosneb kokkuvõtvast tabelist, milles 
on esitatud artikli 97 lõike 1 punktis a 
osutatud sihtväärtused, tuues vajaduse 
korral välja aastaste vahe-eesmärkide 
jaotuse.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on tuua selgelt esile, et teatavaid etappe ei täideta igal aastal, näiteks mitmeaastaste 
toimingute korral.

Muudatusettepanek 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja vahe-eesmärkide jaotuse.

Or. en

Selgitus

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
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return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming
period), or to set the milestone for 2024.

Muudatusettepanek 4405
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused ja 
kaheaastased vahe-eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 4406
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liikmesriikide eraldiste jaotus 
otsetoetuste vormis sekkumisliikide puhul 
pärast punktides b ja c osutatud 
ümberpaigutamiste tegemist; jaotus peab 
põhinema soovituslikel rahaeraldistel 
sekkumisliikide ja sekkumiste kaupa, 
täpsustades kavandatud väljundid, 
keskmise või ühtse ühiksumma või artiklis 
89 osutatud maksimaalse varieeruvuse. 
Vajaduse korral peab jaotus sisaldama 
toetusõiguste reservi summat.

välja jäetud

Toetuste vähendamisest tekkivaid 
hinnangulised summad tuleb täpselt 
esitada.

Võttes arvesse toetuste vähendamisest, 
millele on osutatud artiklis 15 ja artikli 81 
lõikes 3, saadava summa kasutamist, 
kehtestatakse kõnealused soovituslikud 
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rahaeraldised, nendega seotud 
kavandatavad väljundid ning vastavad 
keskmised või ühtsed ühikusummad enne 
maksete vähendamist;

Or. en

Selgitus

Selle loogika kohaselt ei võimaldaks maksete vähendamise mõju maksete tegemist, mistõttu 
väljundeid ei saavutata, ning seetõttu ei saavutataks näitajaid ja eesmärke oodatud tasemel.

Muudatusettepanek 4407
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

liikmesriikide eraldiste jaotus otsetoetuste 
vormis sekkumisliikide puhul pärast 
punktides b ja c osutatud 
ümberpaigutamiste tegemist; jaotus peab 
põhinema soovituslikel rahaeraldistel 
sekkumisliikide ja sekkumiste kaupa, 
täpsustades kavandatud väljundid, 
keskmise või ühtse ühiksumma või artiklis 
89 osutatud maksimaalse varieeruvuse.
Vajaduse korral peab jaotus sisaldama 
toetusõiguste reservi summat.

liikmesriikide eraldiste jaotus otsetoetuste 
vormis sekkumisliikide puhul pärast 
punktides b ja c osutatud 
ümberpaigutamiste tegemist; jaotus peab 
põhinema soovituslikel rahaeraldistel 
sekkumisliikide ja sekkumiste kaupa. 
Vajaduse korral peab jaotus sisaldama 
toetusõiguste reservi summat.

Or. it

Muudatusettepanek 4408
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse toetuste vähendamisest, 
millele on osutatud artiklis 15 ja artikli 81 
lõikes 3, saadava summa kasutamist, 

Võttes arvesse toetuste vähendamisest, 
millele on osutatud artiklis 15 ja artikli 81 
lõikes 3, saadava summa kasutamist, 
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kehtestatakse kõnealused soovituslikud 
rahaeraldised, nendega seotud 
kavandatavad väljundid ning vastavad 
keskmised või ühtsed ühikusummad enne 
maksete vähendamist;

kehtestatakse kõnealused soovituslikud 
rahaeraldised enne maksete vähendamist;

Or. it

Muudatusettepanek 4409
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) III jaotise III peatüki VII jaos 
osutatud sektoripõhiste sekkumisliikide 
alla kuuluvate eraldiste jaotus sekkumiste 
kaupa, näidates ära kavandatud väljundid 
ja keskmise ühikusumma;

(e) III jaotise III peatüki VII jaos 
osutatud sektoripõhiste sekkumisliikide 
alla kuuluvate eraldiste jaotus sekkumiste 
kaupa, näidates ära kavandatud väljundid 
ja keskmise ühikusumma;

Or. it

Muudatusettepanek 4410
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) liikmesriikide maaelu arengu 
eraldiste jaotus pärast ümberpaigutamist 
otsetoetustesse ja otsetoetustest, nagu on 
osutatud punktis b, sekkumisliigi ja 
sekkumise kaupa, sealhulgas ajavahemiku 
kogusumma, näidates ära ka kohaldatava 
EAFRD toetuse määra, jaotatuna vajaduse 
korral sekkumise ja piirkonna kaupa. Kui 
vahendid paigutatakse otsetoetuste alt 
ümber, tuleb täpsustada, millist sekkumist 
(milliseid sekkumisi) või selle osa 
ümberpaigutatavast vahendist rahastatakse. 
Käesolevas tabelis täpsustatakse ka 

(f) liikmesriikide maaelu arengu 
eraldiste jaotus pärast ümberpaigutamist 
otsetoetustesse ja otsetoetustest, nagu on 
osutatud punktis b, sekkumisliigi ja 
sekkumise kaupa, sealhulgas ajavahemiku 
kogusumma, näidates ära ka kohaldatava 
EAFRD toetuse määra, jaotatuna vajaduse 
korral sekkumise ja piirkonna kaupa. Kui 
vahendid paigutatakse otsetoetuste alt 
ümber, tuleb täpsustada, millist sekkumist 
(milliseid sekkumisi) või selle osa 
ümberpaigutatavast vahendist rahastatakse. 
Käesolevas tabelis täpsustatakse vajaduse 
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kavandatavad väljundid sekkumise kohta 
ning keskmised või ühtsed ühikumäärad, 
samuti vajaduse korral 
rahastamisvahendite jaoks kavandatud 
toetuste ja summade jaotus. Täpsustada 
tuleb ka tehnilise abi summad;

korral ka rahastamisvahendite jaoks 
kavandatud toetuste ja summade jaotus. 
Täpsustada tuleb ka tehnilise abi summad;

Or. it

Muudatusettepanek 4411
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse aasta kaupa.

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse aasta kaupa. Käesoleva 
määruse artiklis 93 osutatud piirkondlike 
elementidega ÜPP strateegiakavade 
korral võib määrata need finantsandmed 
täielikult või osaliselt kindlaks 
piirkondlikul tasandil piirkondlikes 
tabelites.

Or. de

Muudatusettepanek 4412
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse aasta kaupa.

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse aasta kaupa või vajaduse 
korral mitme aasta kaupa.

Or. en

Muudatusettepanek 4413
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Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100a

Piirkondliku sekkumise programmid

Iga piirkondliku sekkumise programm 
sisaldab vähemalt järgmisi jagusid:

a) SWOT-analüüsi kokkuvõte;

b) vajaduste hindamise kokkuvõte;

c) sekkumisstrateegia;

d) tegevuse kirjeldus piirkondlikul 
tasandil juhitavatest ja rakendavatest 
sekkumistest kooskõlas riikliku 
strateegilise kavaga artikli 99 kohaselt. 
Konkreetsemalt sisaldab iga strateegias 
artikli 95a punktis c nimetatud sekkumine 
järgmisi elemente:

i) sekkumise kirjeldus;

ii) abikõlblikkuse tingimused;

iii) abi osatähtsus;

iv) abi ühikusumma arvutamine;

v) rahastamiskava;

vi) tulemusnäitajad;

vii) eesmärgid;

viii) selgitus eesmärkide saavutamise 
kohta;

e) mitmeaastane rahastamiskava;

f) juhtimis- ja koordineerimissüsteemi 
kirjeldus.

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kehtestab ja kirjeldab piirkondliku sekkumise programmide sisu. 
Euroopa piirkondade rolli ÜPP kujundamisel, juhtimisel ja rakendamisel tuleks säilitada ja 
tugevdada, nii et poliitilisi otsuseid saaks kohandada vastavalt territoriaalsetele ja 
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valdkondlikele eripäradele.

Muudatusettepanek 4414
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 101 a

Sotsiaal-majanduslik mõju kohalikule 
arengule

Strateegiakava sotsiaal-majandusliku 
mõju hindamisel tuleks arvesse võtta 
töökohti, mida võidakse luua 
maapiirkondades. Üksikasjalik ja põhjalik 
hinnang peaks sisaldama järgmist:

(a) otseselt tootmisega seotud säilitatud ja 
loodud püsivate töökohtade arv;

(b) tootmisega seotud säilitatud ja loodud 
hooajaliste töökohtade kestus ja arv;

(c) hinnang loodud teise ja kolmanda 
taseme tööhõive kohta;

(d) kontrollimeetodid ja kohapealsed 
kontrollid.

Or. en

Muudatusettepanek 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
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kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

kaasajastamist, et võtta vastu uusi 
väljakutseid, sealhulgas üleminek 
säästlikkusele, ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

ÜPP üleminekut säästvamatele 
tootmissüsteemidele tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

ÜPP üleminekut agroökoloogilisele 
lähenemisviisile tagavate üksikasjade 
kirjelduses tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
üleminekut agroökoloogilisele 
lähenemisviisile ning mis peavad 
sisaldama eelkõige järgmist:

Or. es
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Muudatusettepanek 4418
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste 
edendamise ja jagamisega, innovatsiooni ja 
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, millele on 
osutatud artikli 5 teises lõigus, eelkõige 
järgmise kaudu:

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud soolise 
aspekti arvestamise, sektori 
ajakohastamisele teadmiste edendamise ja 
jagamisega, innovatsiooni ja 
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, eelkõige 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide (AKIS) 
raamistikus, millele on osutatud artikli 5 
teises lõigus, eelkõige järgmise kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste 
edendamise ja jagamisega, innovatsiooni 
ja digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, millele on 
osutatud artikli 5 teises lõigus, eelkõige 
järgmise kaudu:

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa eesmärgile, mis 
on seotud teadmiste edendamise ja 
jagamisega, innovatsiooniga, niivõrd kui 
see aitab saavutada kestliku arengu 
eesmärke ja Pariisi kliimamuutusi 
käsitleva Pariisi kokkulepe eesmärke, ja 
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, millele on 
osutatud artikli 5 teises lõigus, eelkõige 
järgmise kaudu:

Or. en
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Muudatusettepanek 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste 
edendamise ja jagamisega, innovatsiooni ja
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, millele on 
osutatud artikli 5 teises lõigus, eelkõige 
järgmise kaudu:

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste
edendamise ja jagamisega, tehnilise ja 
sotsiaalse innovatsiooni ja tehniliste 
teadmistega põllumajandusvaldkonnas
ning nende kasutuselevõtu ergutamisega, 
millele on osutatud artikli 5 teises lõigus, 
eelkõige järgmise kaudu:

Or. es

Muudatusettepanek 4421
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste 
edendamise ja jagamisega, innovatsiooni ja 
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamisega, millele on 
osutatud artikli 5 teises lõigus, eelkõige 
järgmise kaudu:

(a) ülevaade sellest, kuidas ÜPP 
strateegiakava aitab kaasa sektoriülesele 
üldeesmärgile, mis on seotud teadmiste 
edendamise ja jagamisega, innovatsiooni ja 
digiüleminekuga ning nende 
kasutuselevõtu ergutamise ja 
edendamisega, millele on osutatud artikli 5 
teises lõigus, eelkõige järgmise kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) argumenteeritud kinnitus selle 
kohta, kuidas võetud meetmed ei põhjusta 
sõltuvuse suurenemist, vaid pigem 
suurendavad põllumajandustootjate 
autonoomsust;

Or. en

Muudatusettepanek 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) sidusus kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise ja 
rahvusvaheliste kliimakokkulepete 
täitmisega;

Or. en

Selgitus

Ajakohastamine ei ole eesmärk iseeneses: üldine eesmärk, nagu komisjoni teatises ÜPP 
reformi kohta mitu korda mainitakse, on paradigma muutus, et saavutada jätkusuutlikkus, 
reageerides uutele probleemidele jne.

Muudatusettepanek 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia (b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia 
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digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks 
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 
tõhususe parandamise nimel.

asjakohase digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades, 
pöörates tähelepanu jätkusuutlikkusele, 
ulatusele, vajadusele ja 
põllumajandustootjate autonoomsusele,
ning kõnealustest tehnoloogiatest 
kasutamiseks ÜPP strateegiakava 
tulemuslikkuse ja tõhususe parandamise 
nimel, seadmata ohtu uut sisendit ja 
tekitamata põllumajandustootjate rahalist 
sõltuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia 
digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 
tõhususe parandamise nimel.

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia 
digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealuste tehnoloogiate 
kasutamistingimuste jaoks ÜPP 
strateegiakava tulemuslikkuse ja tõhususe 
parandamise nimel.

Or. es

Muudatusettepanek 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia
digitehnoloogia arendamiseks
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks 
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 

(b) digitehnoloogia arendamise 
strateegiad põllumajanduses ja 
maapiirkondades, arukates külades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks 
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 
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tõhususe parandamise nimel. tõhususe parandamise nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 4427
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SWOT-analüüs põhineb ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud piirkonna 
praegusel seisundil ning sisaldab iga artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi puhul 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud ala 
hetkeolukorra täielikku kirjeldust, mis 
põhineb ühistel kontekstinäitajatel ja muul 
kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel 
ajakohastatud teabel, nagu uuringud, 
varasemad hindamisaruanded, 
sektorianalüüs ja varasematest kogemustest 
saadud õppetunnid.

SWOT-analüüs põhineb ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud piirkonna 
praegusel seisundil ning sisaldab iga artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi ja 3 a. 
jaos sätestatud mahepõllumajanduse 
panuse puhul ÜPP strateegiakavaga 
hõlmatud ala hetkeolukorra täielikku 
kirjeldust, mis põhineb ühistel 
kontekstinäitajatel ja muul kvantitatiivsel 
ja kvalitatiivsel ajakohastatud teabel, nagu 
uuringud, varasemad hindamisaruanded, 
sektorianalüüs ja varasematest kogemustest 
saadud õppetunnid.

Or. en

Muudatusettepanek 4428
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SWOT-analüüs põhineb ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud piirkonna 
praegusel seisundil ning sisaldab iga artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi puhul 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud ala 
hetkeolukorra täielikku kirjeldust, mis 
põhineb ühistel kontekstinäitajatel ja muul 
kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel 

SWOT-analüüs põhineb ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud piirkonna 
praegusel seisundil ning sisaldab iga artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi ja 
artiklis 13 a sätestatud 
mahepõllumajandusse antava panuse 
puhul ÜPP strateegiakavaga hõlmatud ala 
hetkeolukorra täielikku kirjeldust, mis 
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ajakohastatud teabel, nagu uuringud, 
varasemad hindamisaruanded, 
sektorianalüüs ja varasematest kogemustest 
saadud õppetunnid.

põhineb ühistel kontekstinäitajatel ja muul 
kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel 
ajakohastatud teabel, nagu uuringud, 
varasemad hindamisaruanded, 
sektorianalüüs ja varasematest kogemustest 
saadud õppetunnid.

Or. en

Muudatusettepanek 4429
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele tuleb kõnealuses kirjelduses 
iga artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1 ette nähtud 
üld- ja erieesmärgi puhul tuua esile 
järgmine:

Lisaks sellele tuleb kõnealuses kirjelduses 
iga artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1 ette nähtud 
üld- ja erieesmärgi ja 3 a. jaos sätestatud 
mahepõllumajanduse panuse puhul tuua 
esile järgmine:

Or. en

Muudatusettepanek 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) oluline kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne teave 2019. aasta 
mõjunäitajate kohta I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 4431
Clara Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
erieesmärkide puhul lähtutakse analüüsis 
XI lisas osutatud õigusaktidest tulenevatest 
riiklikest kavadest.

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
erieesmärkide puhul lähtutakse analüüsis 
XI lisas osutatud õigusaktidest tulenevatest 
riiklikest kavadest. Lisaks tuleb hinnata 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemide praegust 
staatust ja vajadusi.

Or. es

Selgitus

Vt artikli 97 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 4432
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikes 1 osutatud erieesmärgi 
puhul lähtutakse SWOT-analüüsis XI a
lisas osutatud õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Lisas osutatakse toiduohutusele ja loomade heaolule.

Muudatusettepanek 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis g sätestatud 
erieesmärgi „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“ puhul 
sisaldab SWOT-analüüs lühikest analüüsi 
maale juurdepääsu, maa liikuvuse ja maa 
ümberkorraldamise, rahastamise ja krediidi 
kättesaadavuse ning teadmistele ja 
nõuannetele juurdepääsu kohta.

Artikli 6 lõike 1 punktis g sätestatud 
erieesmärgi „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“ puhul 
sisaldab SWOT-analüüs lühikest analüüsi 
maale juurdepääsu, maa liikuvuse ja maa 
ümberkorraldamise, rahastamise ja krediidi 
kättesaadavuse ning teadmistele ja 
nõuannetele juurdepääsu ning riskiga 
toimetuleku suutlikkuse kohta.

Or. en

Selgitus

Noored põllumajandustootjad on tundlikumad nii majanduslike, keskkonna- kui ka 
sanitaarriskide suhtes, seetõttu on kasulik mõista, kas neil on nende riskidega toimetulemiseks 
parimad tingimused.

Muudatusettepanek 4434
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis g sätestatud 
erieesmärgi „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“ puhul 
sisaldab SWOT-analüüs lühikest analüüsi 
maale juurdepääsu, maa liikuvuse ja maa 
ümberkorraldamise, rahastamise ja
krediidi kättesaadavuse ning teadmistele ja 
nõuannetele juurdepääsu kohta.

Artikli 6 lõike 1 punktis g sätestatud 
erieesmärgi „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“ puhul 
sisaldab SWOT-analüüs lühikest analüüsi 
maale juurdepääsu, maa liikuvuse ja 
maakasutuse piiramise, rahastamise,
krediidi kättesaadavuse, teadmistele ja 
nõuannetele juurdepääsu ning riski 
ohjamise suutlikkuse kohta.

Or. en

Selgitus

Noored põllumajandustootjad on tundlikumad nii majanduslike, keskkonna- kui ka 
sanitaarriskide suhtes. Seetõttu on kasulik mõista, kas neil on nende riskidega 
toimetulemiseks parimad tingimused.
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Muudatusettepanek 4435
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
puhul koostatakse SWOT-analüüs 
vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust 
arvestades.

Or. en

Muudatusettepanek 4436
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c 
osutatud ÜPP strateegiakava III lisa 
sisaldab partneritega konsulteerimise 
tulemusi ja lühikirjeldust selle kohta, 
kuidas konsultatsioon toimus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige on üleliigne. Kõigis liikmesriikides kuulatakse enne ÜPP strateegiakavade 
valmimist kõiki asjaomaseid sidusrühmi vastavalt liikmesriikide demokraatlikele eeskirjadele.

Muudatusettepanek 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partneritega konsulteerimise tulemusi ja
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus.

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partneritega konsulteerimisel kasutatud 
menetluste ja ajakava täielikku kirjeldust, 
partnerite valimisel kasutatud kriteeriume 
ja nende asjakohasust artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide suhtes. Kirjeldatakse 
konsulteerimise tulemusi, sealhulgas 
kokkuvõte partnerite ÜPP strateegiakava 
projekti kohta esitatud tähelepanekutest ja 
sellest, kuidas neid võeti arvesse 
komisjonile esitatud lõplikus versioonis.

Or. en

Selgitus

Partnerid tuleb kaasata ÜPP strateegiakavade koostamise ajakava ja menetluste ühisesse 
otsustamisse, sest see protsess on hädavajalik, et kodanikuühiskonna rühmad saaksid 
protsessile tõhusalt kaasa aidata. Samuti on oluline anda teavet eri partnerite seisukohtade ja 
selle kohta, kuidas neid on strateegikava lõplikus versioonis arvesse võetud. Sarnased 
eeskirjad on praegu teatava üksikasjalikkusega sätestatud komisjoni delegeeritud määruses 
(EL) nr 240/2014, kuid neid ei ole lisatud käesolevasse määrusesse, mida tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partneritega konsulteerimise tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus.

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partneritega konsulteerimise tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus. Lisaks 
dokumenteeritakse seal partnerite esitatud 
seisukohad, selgitatakse, kas ja kuidas 
korraldusasutus on neid seisukohti 
arvesse võtnud, ning põhjendatakse seda.

Or. en
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Muudatusettepanek 4439
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavaga ette nähtud
täiendava riikliku rahastamise lühike 
kirjeldus, sealhulgas summad meetmete 
kaupa ja märge vastavuse kohta käesoleva 
määruse nõuetele;

(a) artikli 131 lõike 4 kohase 
riigiabina käsitatavate sekkumiste
EAFRD rahastamine, riiklik 
kaasrahastamine ja, kui asjakohane,
täiendav riiklik rahastamine, ja märge 
vastavuse kohta käesoleva määruse 
nõuetele;

Or. es

Muudatusettepanek 4440
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ELi toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluv sekkumiste 
täiendav rahastamine ja märge vastavuse 
kohta käesoleva määruse nõuetele;

Or. es

Muudatusettepanek 4441
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) märge selle kohta, kas sekkumine 
jääb väljapoole ELi toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisala ja kuulub 

välja jäetud
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riigiabi olemasolu hindamise alla.

Or. es

Muudatusettepanek 4442
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 95 lõike 2 punktis e 
osutatud ÜPP strateegiakava V lisa 
vajaduste hindamine hõlmab järgmist:

(a) analüüs linna- ja maapiirkondade 
keskmiste sissetulekute erinevuse kohta 
liikmesriigis;

(b) ÜPP vahendite väärtuse analüüs 
seoses maapiirkondade sissetulekute ja 
sotsiaalsete tingimustega;

(c) oht, mida põhjustab maapiirkondade 
mahajätmine maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikule olukorrale.

Or. en

Muudatusettepanek 4443
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. VI lisa peaks hõlmama loodud 
töökohtade sotsiaalse mõju analüüse, 
milles antakse hinnang ÜPP 
strateegiakava meetmete tööhõivemõõtme 
ja sektoris lepinguliste suhete 
kontrollimise meetodite kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 4444
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 95 lõike 2 punktis ea 
osutatud ÜPP strateegiakava VI lisa 
sisaldab artiklis 100a sätestatud 
piirkondliku sekkumise programme.

Or. es

Muudatusettepanek 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 95 lõike 2 punktis f 
osutatud ÜPP strateegiakava VI lisa 
hõlmab piirkondlikke 
sekkumisprogramme.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga 16.

Muudatusettepanek 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 95 lõikes 2 osutatud ÜPP 
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strateegiakava VI lisa hõlmab 
piirkondlikke sekkumisprogramme.

Or. en

Muudatusettepanek 4447
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud

Delegeeritud volitused ÜPP 
strateegiakava sisu suhtes

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse välja jätta see komisjoni õigus kavade sisu muuta. 
Tegemist on alusteksti olulise elemendiga.

Muudatusettepanek 4448
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud

Delegeeritud volitused ÜPP 
strateegiakava sisu suhtes

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
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seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

Or. es

Selgitus

Strateegiakava sisu peab olema püsiv ja jääma alusaktis fikseerituks.

Muudatusettepanek 4449
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud

Delegeeritud volitused ÜPP 
strateegiakava sisu suhtes

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

Or. en

Selgitus

Strateegiakavade nõutavat sisu ja lisasid ei tohiks muuta delegeeritud õigusaktis ega 
rakendusaktis. See on uue rakendamismudeli oluline osa.

Muudatusettepanek 4450
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 

välja jäetud
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millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

Or. en

Muudatusettepanek 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Strateegiakavade sisu peaks aja jooksul võimalikult stabiilseks jääma. Ei ole mingit vajadust 
muuta strateegiakava mis tahes elementi delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse kõnealust peatükki 
seoses ÜPP strateegiakava sisu ja kava 
lisadega. Seda tehes tagab komisjon, et I–
III, XI ja XII lisa võib muuta üksnes neid 
täiendades.
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Or. en

Selgitus

Kui komisjonil oleks lubatud lisadest kirjeid ära võtta, tähendaks see kaasseadusandjate 
kaasotsustusprotsessis kokku lepitud elementide eiramist.

Muudatusettepanek 4453
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendamisvolitused ÜPP strateegiakava 
sisu suhtes

Rakendamisvolitused ÜPP strateegiakava 
vormi suhtes

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse piirata komisjoni rakendamisvolitusi strateegiakava 
vormiga ja mitte laiendada neid sisule, mis peaks sõltuma kas alusaktist või delegeeritud 
õigusaktist.

Muudatusettepanek 4454
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega nähakse ette eeskirjad, kuidas 
esitada ÜPP strateegiakava elemente, mida 
on kirjeldatud artiklites 96–103. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega sätestatakse ühtlustatud vorm ja
eeskirjad, kuidas esitada ÜPP 
strateegiakava elemente, mida on 
kirjeldatud artiklites 96–103. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse piirata komisjoni rakendamisvolitusi strateegiakava 
vormiga, eelkõige vormi sätestamisega, ja mitte laiendada neid sisule, mis peaks sõltuma kas 
alusaktist või delegeeritud õigusaktist.

Muudatusettepanek 4455
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 105 a

ÜPP strateegiakava näidis

Komisjon koostab pärast liikmesriikidega 
ekspertide tasandil konsulteerimist ÜPP 
strateegiakava näidise, mis lisatakse 
käesolevale määrusele.

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik esitab strateegiakava hiljemalt 1. jaanuaril 2020. Tõenäoliselt ei ole 
rakendusaktid selleks ajaks valmis. Seepärast oleks kasulik lisada määruse lisana 
strateegiakava näidis.

Muudatusettepanek 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
V jaotis – III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP STRATEEGIAKAVA
HEAKSKIITMINE JA MUUTMINE

ÜPP STRATEEGIAKAVA ja SELLEGA 
SEOTUD PIIRKONDLIKE MAAELU 
ARENGU PROGRAMMIDE
HEAKSKIITMINE JA MUUTMINE

Or. it
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Muudatusettepanek 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP STRATEEGIAKAVA 
HEAKSKITMINE

ÜPP STRATEEGIAKAVA ja SELLEGA 
SEOTUD PIIRKONDLIKE MAAELU 
ARENGU PROGRAMMIDE
HEAKSKIITMINE JA MUUTMINE 

Or. it

Muudatusettepanek 4458
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

1. Iga liikmesriik esitab ÜPP 
strateegiakava ettepaneku, mis sisaldab 
artiklis 95 osutatud teavet, kolme aasta 
jooksul alates riiklike ÜPP 
strateegiakavade väljatöötamiseks 
mõeldud õigusraamistiku vastuvõtmisest.

Or. hr

Muudatusettepanek 4459
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 1. 
jaanuaril n+1 aastal pärast käesoleva 



AM\1171755ET.docx 33/182 PE631.988v01-00

ET

hiljemalt 1. jaanuaril 2020. määruse heakskiitmist.

Or. es

Selgitus

Strateegiakava esitamise tähtaeg peab olema kooskõlas tempoga, millega parlament kaalub 
asjaomast reformi ja selle heaks kiidab.

Muudatusettepanek 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

1. Iga liikmesriik ja äärepoolseimad 
piirkonnad esitab komisjonile ÜPP 
strateegiakava ettepaneku, mis sisaldab 
artiklis 95 osutatud teavet, hiljemalt 1. 
jaanuaril 2020.

Or. pt

Muudatusettepanek 4461
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet.

Or. en

Selgitus

Ma ei soovita sätestada ÜPP strateegiakavade esitamise kindlat tähtpäeva. Kuna ajakava ei 
ole veel teada, tuleb see küsimus praeguses etapis kõrvale jätta.
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Muudatusettepanek 4462
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 1. jaanuaril 2020.

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 1. jaanuaril 2022.

Or. en

Muudatusettepanek 4463
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriik näeb ette teatavate 
piirkondlikul tasandil juhitavate maaelu 
arengu meetmete esitamise, esitatakse 
need meetmed komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast riikliku strateegiakava 
esitamist. Igal juhul peab riiklik 
strateegiakava sisaldama peamisi maaelu 
arengu meetmeid, mis asendavad 
piirkondliku juhtimise, kui piirkondlikud 
asutused ei esita niisuguseid piirkondlikke 
maaelu arengu meetmeid ettenähtud aja 
jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti 
hindab ta kavade tegelikku panust artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid ja piirkonna tasandil 
hallatavaid maaelu arengu sekkumisi, 
käsitledes ÜPP strateegiakava strateegia 
nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 4465
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse,
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse. 
Hindamine käsitleb eelkõige ÜPP 
strateegiakavas sätestatud strateegia mõju 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ja 
konkurentsi moonutamisele, toetusesaajate 
ja haldusasutuste halduskoormuse 
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strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

tasemele.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse selgelt kindlaks määrata komisjonipoolse 
strateegiakavade hindamise ulatus. Võttes arvesse raportööri tööd seoses sellega, et 
kehtestada ÜPP sekkumiste kohta ühised ja üksikasjalikumad eeskirjad, on vaja, et komisjoni 
hindamine piirduks sekkumiste vastavuse kontrollimisega liidu alusnõuete ja selle õiguse 
üldpõhimõtetega, minemata meetmete asjakohasuse kontrollimiseni.

Muudatusettepanek 4466
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtetega, sealhulgas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 11 ja 208, käesoleva määruse ja 
selle alusel vastu võetud sätete ning 
horisontaalmäärusega, samuti hindab ta 
kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 1 
ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, kooskõla 
juba seatud pikaaegsete riiklike 
eesmärkidega, mis on sätestatud XI lisas 
viidatud õigusaktides või tulenevad neist, 
ning mõju toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
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sekkumised. erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 4467
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele, 
põllumajandustootjate riiklike 
organisatsioonide kirjalikku avaldust, 
kava sisu, rakendamist ja lihtsustamist. 
Hindamisel käsitletakse eelkõige ÜPP 
strateegiakava strateegia nõuetekohasust, 
vastavaid erieesmärke, sihtväärtusi, 
sekkumisi ja eelarveliste vahendite 
eraldamist ÜPP strateegiakava eesmärkide 
saavutamiseks, võttes aluseks SWOT-
analüüsi ja eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjate vaatepunkt on ÜPP strateegiakava koostamisel ja hindamisel 
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hädavajalik. Seetõttu tuleb kutsuda riiklikke põllumajandustootjate organisatsioone üles 
esitama ÜPP strateegiakavade kohta tähelepanekuid ning komisjon peab enne ÜPP 
strateegiakava heakskiitmist põllumajandustootjate vaatepunkti arvesse võtma. Tähtis 
lihtsustus on tegevuskava, kus põllumajandustootjate arvamus on peamine. 

Muudatusettepanek 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele ning kuidas 
arvestati artikli 94 kohaselt pädevate 
asutuste ja muude sidusrühmade 
seisukohtadega. Hindamisel käsitletakse 
eelkõige ÜPP strateegiakava strateegia 
nõuetekohasust, kasutatud tõendite 
kvaliteeti, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2



AM\1171755ET.docx 39/182 PE631.988v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, sealhulgas vajaduse 
korral soovitatud piirkondlikke maaelu 
arengu programme, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Or. it

Muudatusettepanek 4470
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti 
hindab ta kavade tegelikku panust artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid. Hindamisel käsitletakse 
eelkõige ÜPP strateegiakava strateegia 
nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised. Komisjon tagab 
ÜPP strateegiakava hindamisel ulatusliku 
koostöö asjaomase liikmesriigiga 
kooskõlas tõelise partnerlusloogikaga. 
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halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Kõik hindamise käigus esile kerkinud 
tehnilised küsimused tuleb läbi arutada 
enne hinnangu esitamist.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti 
hindab ta kavade tegelikku panust artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 

2. Komisjoni hindamisel käsitletakse 
ÜPP strateegiakava strateegia 
nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.
ÜPP strateegiakava koostamine ja 
heakskiitmine ja nende rakendamine 
liikmesriikides
– peab olema läbipaistev ja avalik 
põllumajandussektori sidusrühmade 
jaoks, et tagada nende osalemine 
protsessis;
– ei tohi põhjustada rakendamisperioodil 
viivitusi abi andmisel toetusesaajatele ega 
abi õigeaegsel maksmisel.
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võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Or. it

Muudatusettepanek 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi, ELi 
eesmärkide, kestliku arengu eesmärkidest 
tulenevate kohustuste, eelhindamise ja 
põllumajandustootjate organisatsioonidelt 
kava tulemuslikkuse ja lihtsustamise 
kohta saadud avalduse alusel kavandatud 
sekkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab ka, et 
liikmesriikide eesmärkide 
kombineerimine võimaldab Euroopa 
Liidul tervikuna täita oma 
kliimakohustusi ja artiklis 6 a sätestatud 
ELi eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 4474
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele ja piirkondadele oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul pärast 
ÜPP strateegiakava ja piirkondlikul 
tasandil juhitavate maaelu arengu 
meetmete esitamise kuupäeva. Liikmesriik 
ja piirkonnad annavad komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teevad vajaduse 
korral esitatud kavva parandused.

Or. it

Muudatusettepanek 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
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kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava, 
sealhulgas vajaduse korral piirkondlike 
maaelu arengu kavade esitamise 
kuupäeva.

Or. it

Muudatusettepanek 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele ja vajaduse korral 
piirkondlikule korraldusasutusele oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul pärast 
ÜPP strateegiakava esitamise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Piirkondade rolli selgitamine ÜPP strateegiakavade heakskiitmise protsessis, eriti 
piirkondlike sekkumisprogrammide kaudu piirkonna tasandil algatatud ja rakendatud 
sekkumiste puhul.

Muudatusettepanek 4477
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele ja vajaduse korral 
piirkondlikele korraldusasutustele oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul pärast 
ÜPP strateegiakava esitamise kuupäeva.
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Or. pt

Muudatusettepanek 4478
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele ning vajaduse korral 
piirkondlikele korraldusasutustele oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul pärast 
ÜPP strateegiakava esitamise kuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 4479
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma poliitilised
tähelepanekud allesjäänud oluliste 
probleemide kohta kolme kuu jooksul 
pärast ÜPP strateegiakava esitamise 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.
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Muudatusettepanek 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Komisjon esitab liikmesriigile loetelu 
konkreetsest teabest, mida on vaja kava 
heakskiitmise hindamiseks. Liikmesriik 
annab komisjonile kogu nõutud vajaliku 
lisateabe ja teeb vajaduse korral esitatud 
kavva parandused. Kui komisjon peab 
liikmesriigi esitatud teavet ebapiisavaks, 
esitab komisjon otsuse põhjendused.

Or. en

Selgitus

Kavandamise ja heakskiitmise hõlbustamiseks peaks liikmesriikidel olema võimalus tutvuda 
komisjoni ÜPP strateegiakavade heakskiitmise hinnangu aluseks oleva ülevaatega 
(kontrollnimekiri). Sõnade „kogu vajaliku lisateabe“ sisu tuleks selgitada ja komisjonil peaks 
olema kohustus esitada liikmesriikidele põhjendused, miks peetakse esitatud teavet 
ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 4481
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe. Pärast liikmesriigi ja 
komisjoni vahelist dialoogi võidakse
vajaduse korral teha ettepanek paranduste 
tegemiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 4482
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Liikmesriik annab komisjonile
lahendamata küsimuste kohta kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused kolme kuu 
jooksul.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Liikmesriik ja vajaduse korral piirkonnad 
annavad komisjonile kogu vajaliku 
lisateabe ja teeb vajaduse korral esitatud 
kavva parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 4484
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Liikmesriik ning vajaduse korral piirkond
annab komisjonile kogu vajaliku lisateabe 
ja teeb vajaduse korral esitatud kavva 
parandused.

Or. es

Muudatusettepanek 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Liikmesriik ja piirkonnad annavad
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja 
teevad vajaduse korral esitatud kavva 
parandused.

Or. it

Muudatusettepanek 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 2022. aastast esitab Euroopa 
Komisjon igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule heakskiidetud 
ja tagasilükatud riiklike ÜPP 
strateegiakavade kohta kokkuvõtliku 
aruande koos selgelt kirjeldatud 
hinnangute ja põhjendatud otsustega. 
Euroopa Komisjon korraldab igal aastal 
Euroopa Parlamendiga ühise koosoleku, 
et arutada strateegiakavade heakskiitmisel 
tehtud edusamme.

Or. en
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Muudatusettepanek 4487
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et 
kava on kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete, käesolevas määruses 
sätestatud nõuete ning käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud sätete ja määruse 
(EL) [HzR] sätetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4488
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega, 
ning Euroopa Parlamenti ja asjaomast 
riiklikku parlamenti teavitatakse selle 
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juures korrakohaselt.

Or. pl

Muudatusettepanek 4489
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava ja kõik piirkondlikul 
tasandil juhitavad maaelu arengu 
meetmed heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

Or. it

Muudatusettepanek 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava, sealhulgas vajaduse korral 
piirkondlikud maaelu arengu programmid
heaks, kui vajalik teave on esitatud ja 
komisjon on veendunud, et kava on 
kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

Or. it
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Muudatusettepanek 4491
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et 
kava on kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete, käesolevas määruses 
sätestatud nõuete ning käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud sätete ja määruse 
(EL) [HzR] sätetega.

4. Asjaomane liikmesriik esitab oma 
ÜPP strateegiakava ametlikult 
komisjonile, võttes nende varasemate 
läbirääkimiste tulemusi nõuetekohaselt 
arvesse. ÜPP strateegiakava peab olema
kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4492
Thomas Waitz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik strateegiakavad tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks märkuste ja 
kavandatud muudatuste hindamise ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik strateegiakavad tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks märkuste ja 
kavandatud muudatuste hindamise ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 4494
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kaheksa kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

ÜPP strateegiakava ja kõik piirkondlikul 
tasandil juhitavad maaelu arengu 
meetmed kiidetakse heaks hiljemalt 
kaheksa kuud pärast seda, kui liikmesriik
ja piirkonnad on need esitanud.

Or. it

Muudatusettepanek 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kaheksa kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

ÜPP strateegiakava, sealhulgas vajaduse 
korral piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, kiidetakse heaks hiljemalt 
kaheksa kuud pärast seda, kui liikmesriik 
on kava esitanud.

Or. it
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Muudatusettepanek 4496
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks
hiljemalt kaheksa kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

ÜPP strateegiakava jõustub hiljemalt 
kaheksa kuud pärast seda, kui liikmesriik 
on kava esitanud.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4497
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kaheksa kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 4498
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 
strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 
strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 
strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4501
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 
strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud ÜPP strateegiakava I–IV lisas, 
millele on osutatud artikli 95 lõike 2 
punktides a–d.

Or. es

Muudatusettepanek 4502
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti tulemuspõhise 
rakendamismudeli puhul.

Muudatusettepanek 4503
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel
võib liikmesriik paluda komisjonil kiita 
heaks ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda 
kõiki elemente. Sellisel juhul osutab 
asjaomane liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

Liikmesriik võib paluda komisjonil kiita 
heaks ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda 
kõiki elemente. Sellisel juhul osutab 
asjaomane liikmesriik eraldi ÜPP 
strateegiakava väljajäetud osadele ning 
esitab soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et anda kavast ülevaade.

Or. it

Muudatusettepanek 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik lisaks paluda komisjonil kiita 
osaliselt heaks ÜPP strateegiakava, mis 
hõlmab ainult III jaotise II, III või IV 
peatüki sekkumisliike. Sellisel juhul 
osutab asjaomane liikmesriik ÜPP 
strateegiakava puuduvatele 
sekkumisliikidele ning esitab soovituslikud 
sihtväärtused ja rahastamiskavad, millele 
on osutatud artiklis 100, kogu ÜPP 
strateegiakava kohta, et näidata kava üldist 
järjepidevust ja sidusust. ÜPP 
strateegiakava puuduvad sekkumisliigid
esitatakse komisjonile kava muudatusena 
vastavalt artiklile 107.

Or. de

Muudatusettepanek 4505
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107. Artikli 
107 lõiget 7 ei kohaldata siiski selliste 
muudatuste suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 4506
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

Liikmesriik võib esitada oma ÜPP 
strateegiakava, ilma et see sisaldaks kõiki 
vajalikke elemente. Sellisel juhul osutab 
asjaomane liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena.
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Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4507
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile vastavalt 
artiklile 107, kuid seda ei loeta kava iga-
aastaseks muudatuseks.

Or. es

Muudatusettepanek 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon ÜPP strateegiakava osaliselt 
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heaks kiita, sealhulgas juhul, kui 
liikmesriik on esitanud täieliku ÜPP 
strateegiakava. Sellistel juhtudel 
põhjendab komisjon täielikult teatavate 
jagude heakskiitmisest keeldumise 
põhjuseid ja palub liikmesriigil esitada 
uued või muudetud elemendid ÜPP 
strateegiakava muudatusena kooskõlas 
artikliga 107.

Or. en

Muudatusettepanek 4509
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon peab iga ÜPP 
strateegiakava rakendusotsusega heaks 
kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4510
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon peab iga ÜPP 
strateegiakava rakendusotsusega heaks 

6. Komisjon peab iga ÜPP 
strateegiakava ja kõik piirkondlikul 
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kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

tasandil juhitavad maaelu arengu 
meetmed rakendusotsusega heaks kiitma 
ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

Or. it

Muudatusettepanek 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon peab iga ÜPP 
strateegiakava rakendusotsusega heaks 
kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

6. Komisjon peab iga ÜPP 
strateegiakava, sealhulgas vajaduse korral 
piirkondlikud maaelu arengu programmid
rakendusotsusega heaks kiitma ilma 
artiklis 139 osutatud komiteemenetlust 
kohaldamata.

Or. it

Muudatusettepanek 4512
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakavadel on õiguslik 
mõju vaid pärast nende heakskiitmist 
komisjoni poolt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
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esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4513
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakavadel on õiguslik 
mõju vaid pärast nende heakskiitmist 
komisjoni poolt.

7. ÜPP strateegiakavadel ja kõikidel 
piirkondlikul tasandil juhitavatel maaelu 
arengu meetmetel on õiguslik mõju vaid 
pärast nende heakskiitmist komisjoni poolt.

Or. it

Muudatusettepanek 4514
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakavadel on õiguslik 
mõju vaid pärast nende heakskiitmist 
komisjoni poolt.

7. ÜPP strateegiakavadel on õiguslik 
mõju vaid pärast nende heakskiitmist 
komisjoni poolt, tagasiulatuvalt alates 
nende esitamise hetkest.

Or. es

Muudatusettepanek 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakavadel on õiguslik 
mõju vaid pärast nende heakskiitmist 
komisjoni poolt.

7. ÜPP strateegiakavadel, sealhulgas 
vajaduse korral piirkondlikel maaelu 
arengu programmidel on õiguslik mõju 
vaid pärast nende heakskiitmist komisjoni 
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poolt.

Or. it

Muudatusettepanek 4516
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakavadel on õiguslik 
mõju vaid pärast nende heakskiitmist 
komisjoni poolt.

7. ÜPP strateegiakavadel on 
tagasiulatuv õiguslik mõju alates nende 
esitamise hetkest pärast nende 
heakskiitmist komisjoni poolt.

Or. hr

Muudatusettepanek 4517
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. ÜPP strateegiakava heakskiitmine 
ja selle rakendamine liikmesriikides ei 
põhjusta toetusesaajate jaoks viivitusi abi 
taotlemise perioodil ega abi õigeaegsel 
väljamaksmisel, eriti esimesel 
rakendamise aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. ÜPP strateegiakava heakskiitmine 
ja selle rakendamine liikmesriikides ei 
põhjusta toetusesaajate jaoks viivitusi abi 
taotlemise perioodil ega abi õigeaegsel 
väljamaksmisel, eriti esimesel 
rakendamise aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Euroopa Komisjoni 
strateegiakavade heakskiitmine ning 
liikmesriikide vastav rakendamine ei 
tohiks põhjustada toetusesaajatele abi 
andmisel viivitusi, eeskätt esimese 
rakendamise aasta vältel.

Or. ro

Muudatusettepanek 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Pärast ÜPP strateegiakava 
heakskiitmist edastab komisjon selle kuue 
nädala jooksul Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, tõlgituna kõikidesse Euroopa 
Liidu ametlikesse keeltesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 4521
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Euroopa Komisjon tagab, et ÜPP 
strateegiakavade heakskiitmine ja 
rakendamine liikmesriikides ei põhjusta 
viivitusi maksete tegemisel 
põllumajandustootjatele ja teistele 
toetusesaajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 106 a

Õigeaegsed maksed toetusesaajatele

ÜPP strateegiakava heakskiitmine 
Euroopa Komisjoni poolt ja selle 
rakendamine liikmesriikides ei põhjusta 
viivitusi toetusesaajatele antava abi 
jaotamisel, eriti selle rakendamise 
esimesel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 1. Liikmesriigid võivad esitada 
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komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks, vajaduse 
korral võib ka piirkondlik 
korraldusasutus esitada komisjonile 
taotluse piirkondlike 
sekkumisprogrammide muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusega antakse piirkondlikele korraldusasutustele võimalus piirkondlikke 
sekkumisprogramme muuta.

Muudatusettepanek 4524
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks; kui see on 
asjakohane, võivad piirkondlike kavade 
muutmise taotlusi esitada ka 
piirkondlikud korraldusasutused.

Or. pt

Muudatusettepanek 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava, sealhulgas vajaduse korral 
piirkondlike maaelu arengu programmide
muutmiseks.
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Or. it

Muudatusettepanek 4526
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid ja piirkonnad võivad 
esitada komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava ja piirkondlike 
rakenduskavade muutmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid ja äärepoolseimad 
piirkonnad võivad esitada komisjonile 
taotluse oma ÜPP strateegiakava 
muutmiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 4528
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid võivad oma ÜPP 
strateegiakava muuta, esitades 
muudatused ametlikult komisjonile.



PE631.988v01-00 66/182 AM\1171755ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 4529
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kooskõlas käesoleva artikli lõikega 
2 võib komisjon samuti soovitada 
liikmesriigil oma ÜPP strateegiakava 
muuta, esitades seejuures kirjaliku 
põhjenduse. Asjaomane liikmesriik vastab 
kirjalikult kolme kuu jooksul ja kui ta 
nõustub komisjoni ettepanekutega, esitab 
ta taotluse oma ÜPP strateegiakava 
muutmiseks kooskõlas käesoleva 
artikliga.

Or. en

Muudatusettepanek 4530
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid esitavad 
muudatusettepanekud, et suurendada 
oma kliimamuutuste leevendamise kava 
eesmärke, kui nad võtavad uusi 
kliimakohustusi rahvusvahelisel või ELi 
tasandil, kui nende ELi kliimaeesmärke 
muudetakse või kui teaduslikud uuringud 
näitavad, et liikmesriikide praegused 
heitkoguste suundumused ei ole nende 
kohustustega kooskõlas.

Or. en
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Muudatusettepanek 4531
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlused peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja eelkõige kajastama kava 
muudatuste oodatavat mõju artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Neile lisatakse vastavalt 
vajadusele muudetud kava koos 
ajakohastatud lisadega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlused peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja eelkõige kajastama kava 
muudatuste oodatavat mõju artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Neile lisatakse vastavalt 
vajadusele muudetud kava koos 
ajakohastatud lisadega.

2. ÜPP strateegiakava, sealhulgas 
vajaduse korral piirkondlike maaelu 
arengu programmide muutmise taotlused 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud 
ja eelkõige kajastama kava muudatuste 
oodatavat mõju artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamisele. Neile 
lisatakse vastavalt vajadusele muudetud 
kava koos ajakohastatud lisadega.
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Or. it

Muudatusettepanek 4533
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlused peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja eelkõige kajastama kava 
muudatuste oodatavat mõju artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Neile lisatakse vastavalt 
vajadusele muudetud kava koos 
ajakohastatud lisadega.

2. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlused peavad eelkõige kajastama kava 
muudatuste oodatavat mõju artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele. Neile lisatakse vastavalt 
vajadusele muudetud kava koos 
ajakohastatud lisadega.

Or. en

Selgitus

Kuna uus ÜPP hõlmab rakendamise paradigma muutust, peaks liikmesriikidel olema tegelik 
paindlikkus, et oma kavu esimesel perioodil muuta (võttes arvesse, et muudatuste sageduse 
piir – üks kord aastas – on juba kehtestatud).

Muudatusettepanek 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Muutmise taotlused on 
avalikkusele kättesaadavad ja läbivad 
samasuguse hindamismenetluse nagu 
artiklis 106 sätestatu.

Or. en
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Muudatusettepanek 4535
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab muutmise 
vastavust käesoleva määruse ja selle 
alusel vastu võetud sätetega ning 
määrusega (EL) [HzR], samuti hindab ta 
muutmise tegelikku panust erieesmärkide 
saavutamisse.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tagada määruse artiklite 106 ja 107 puhul sama 
menetlus ja samad tingimused ning seda tuleks lugeda koosmõjus käesoleva lõike 
ümbersõnastatud versiooniga.

Muudatusettepanek 4536
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava kavandatud muutmise 
heaks, kui vajalik teave on esitatud ja
komisjon on veendunud, et muudetud 
kava on kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete, käesolevas määruses 
sätestatud nõuete ning käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud sätete ja määruse 
(EL) [HzR] sätetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
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komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4537
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava kavandatud muutmise
heaks, kui vajalik teave on esitatud ja 
komisjon on veendunud, et muudetud 
kava on kooskõlas liidu õiguse 
üldpõhimõtete, käesolevas määruses 
sätestatud nõuete ning käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud sätete ja määruse 
(EL) [HzR] sätetega.

4. Komisjon hindab ÜPP 
strateegiakava kavandatud muutmist ja 
kiidab selle heaks samadel tingimustel kui 
on osutatud artiklis 106.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tagada määruse artiklite 106 ja 107 puhul sama 
menetlus ja samad tingimused ning seda tuleks lugeda koosmõjus käesoleva lõike 
ümbersõnastatud versiooniga.

Muudatusettepanek 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava kavandatud muutmise 
heaks, kui vajalik teave on esitatud ja 
komisjon on veendunud, et muudetud kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava, sealhulgas vajaduse korral 
piirkondlike maaelu arengu programmide
kavandatud muutmise heaks, kui vajalik 
teave on esitatud ja komisjon on 
veendunud, et muudetud kava on 
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käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

Or. it

Muudatusettepanek 4539
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib esitada oma 
tähelepanekud 30 tööpäeva jooksul alates 
ÜPP strateegiakava muutmise taotluse 
esitamisest. Liikmesriik annab komisjonile 
kogu vajaliku lisateabe.

5. Komisjon võib esitada oma 
tähelepanekud 30 tööpäeva jooksul alates 
ÜPP strateegiakava muutmise taotluse 
esitamisest. Tehnilised küsimused tuleb 
lahendada, pidades asjaomase 
liikmesriigiga tõelisel koostööloogikal 
põhinevaid arutelusid. Tähelepanekud 
võivad sisaldada ainult lahendamata 
poliitilisi küsimusi.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib esitada oma 
tähelepanekud 30 tööpäeva jooksul alates 

5. Komisjon võib esitada oma 
tähelepanekud 30 tööpäeva jooksul alates 
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ÜPP strateegiakava muutmise taotluse 
esitamisest. Liikmesriik annab komisjonile 
kogu vajaliku lisateabe.

ÜPP strateegiakava, sealhulgas vajaduse 
korral piirkondlike maaelu arengu 
programmide muutmise taotluse 
esitamisest. Liikmesriik annab komisjonile 
kogu vajaliku lisateabe.

Or. it

Muudatusettepanek 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlus kiidetakse heaks hiljemalt kolm 
kuud pärast seda, kui liikmesriik on 
taotluse esitanud, tingimusel et kõiki 
komisjoni tehtud tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud.

6. ÜPP strateegiakava, sealhulgas 
vajaduse korral piirkondlike maaelu 
arengu programmide muutmise taotlus 
kiidetakse heaks hiljemalt kolm kuud 
pärast seda, kui liikmesriik on taotluse 
esitanud, tingimusel et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud.

Or. it

Muudatusettepanek 4542
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlus kiidetakse heaks hiljemalt kolm 
kuud pärast seda, kui liikmesriik on 
taotluse esitanud, tingimusel et kõiki 
komisjoni tehtud tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud.

6. ÜPP strateegiakava muudatus
jõustub hiljemalt kolm kuud pärast seda, 
kui liikmesriik on taotluse esitanud.

Or. en
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Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult üks kord 
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

7. ÜPP strateegiakava, sealhulgas 
vajaduse korral piirkondlike maaelu 
arengu programmide muutmise taotluse 
võib esitada ainult üks kord kalendriaastas, 
välja arvatud võimalikud erandid, mille 
komisjon määrab kindlaks artikli 109 
kohaselt.

Or. it

Muudatusettepanek 4544
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult üks kord
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult kolm korda
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult üks kord
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult kolm korda
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

Or. pl

Muudatusettepanek 4546
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakava muutmise
taotluse võib esitada ainult üks kord 
kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

7. ÜPP strateegiakava muudatuse
võib esitada ainult üks kord kalendriaastas, 
välja arvatud võimalikud erandid, mis 
määratakse kindlaks käesolevas 
määruses.

Or. en

Selgitus

Olulisi poliitilisi küsimusi, peamiselt neid, mis on seotud ÜPP strateegiakavade koostamise ja 
heakskiitmisega, ei saa ELi kaasseadusandjatelt komisjonile delegeerida.

Muudatusettepanek 4547
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult üks kord

7. ÜPP strateegiakava muutmise 
taotluse võib esitada ainult kaks korda
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kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

kalendriaastas, välja arvatud võimalikud 
erandid, mille komisjon määrab kindlaks 
artikli 109 kohaselt.

Or. pl

Muudatusettepanek 4548
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. ÜPP strateegiakava iga muudatuse 
peab komisjon oma rakendusotsusega 
heaks kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4549
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. ÜPP strateegiakava iga muudatuse 
peab komisjon oma rakendusotsusega 
heaks kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

8. ÜPP strateegiakava iga muudatuse 
peab komisjon oma rakendusotsusega 
heaks kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata, teavitades 
korrakohaselt Euroopa Parlamenti ja 
asjaomase riikliku parlamenti.
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Or. pl

Muudatusettepanek 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. ÜPP strateegiakava iga muudatuse 
peab komisjon oma rakendusotsusega 
heaks kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

8. ÜPP strateegiakava, sealhulgas 
vajaduse korral piirkondlike maaelu 
arengu programmide iga muudatuse peab 
komisjon oma rakendusotsusega heaks 
kiitma ilma artiklis 139 osutatud 
komiteemenetlust kohaldamata.

Or. it

Muudatusettepanek 4551
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Ilma et see piiraks artikli 80 
kohaldamist, on ÜPP strateegiakavadel 
õiguslik mõju vaid pärast seda, kui 
komisjon on nad heaks kiitnud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4552



AM\1171755ET.docx 77/182 PE631.988v01-00

ET

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Pärast ÜPP strateegiakava 
muudatuste heakskiitmist edastab 
komisjon selle kuue nädala jooksul 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
tõlgituna kõikidesse Euroopa Liidu 
ametlikesse keeltesse.

Or. en

Muudatusettepanek 4553
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Selliste puhtalt tehniliste või 
redaktsiooniliste või ilmsete vigade 
parandusi, mis ei mõjuta poliitika 
rakendamist ega sekkumisi, ei loeta 
lepingu muutmiseks. Liikmesriik teavitab 
komisjoni sellistest parandustest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 4554
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Hiljemalt kuus kuud pärast 
kõikide ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, kus 
võrdleb liikmesriikide strateegiakavade 
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erinevusi, eelkõige sekkumiste valikut ja 
liidu eesmärkide saavutamiseks 
kasutavaid summasid.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse kehtestada parlamentaarne kontroll komisjonipoolse 
strateegikavade hindamise ja heakskiitmise menetluse üle nii, et kuue kuu jooksul pärast 
viimase strateegiakava heakskiitmist esitatakse aruanne, kus võrreldakse liikmesriikide 
strateegiakavade erinevusi, eelkõige sekkumiste valikut ja liidu eesmärkide saavutamiseks 
kasutavaid summasid.

Muudatusettepanek 4555
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 108 välja jäetud

Komisjoni tegevuse tähtaja arvutamine

Kui komisjon näeb käesoleva peatüki
rakendamisel ette meetme jaoks tähtaja, 
algab kõnealune tähtaeg siis, kui on 
esitatud kogu teave, mis vastab käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele ja käesoleva 
määruse alusel vastu võetud sätetele.

Kõnealune tähtaeg ei tohi sisaldada 
ajavahemikku, mis algab kuupäevaga, 
mis järgneb kuupäevale, mil komisjon 
saadab liikmesriigile oma tähelepanekud 
või muudetud dokumentide taotluse ja 
lõpeb kuupäevaga, mil liikmesriik 
komisjonile vastab.

Or. en

Selgitus

ÜPP strateegiakava käsitleva ettepaneku kõige vastuolulisem element on heakskiitmine, mida 
komisjon ei ole hästi välja töötanud. Määruses peavad olema kõnealuse heakskiitmise 
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üksikasjalikud eeskirjad, et selgelt piiritleda komisjoni pädevus kirjutada liikmesriikidele ette, 
milline element tuleks kavasse lisada ja milline mitte. Tuleb vältida olukorda, kus komisjon 
esitab liikmesriikidele väljapressivaid nõudmisi strateegiakavade sisu kohta.

Muudatusettepanek 4556
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune tähtaeg ei tohi sisaldada 
ajavahemikku, mis algab kuupäevaga, 
mis järgneb kuupäevale, mil komisjon 
saadab liikmesriigile oma tähelepanekud 
või muudetud dokumentide taotluse ja 
lõpeb kuupäevaga, mil liikmesriik 
komisjonile vastab.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kogemus on näidanud, et „aja peatamise“ klauslid tekitavad olulisi viivitusi.

Muudatusettepanek 4557
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 välja jäetud

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesolevat peatükki 
seoses järgmisega:

(a) ÜPP strateegiakavade heakskiitmise 
kord ja tähtajad;

(b) ÜPP strateegiakavade muutmise 
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taotluste esitamise ja heakskiitmise kord 
ja tähtajad;

(c) ÜPP strateegiakavade esitamise 
sagedus programmitöö perioodil, 
sealhulgas selliste erandjuhtude 
kindlaksmääramine, mille puhul artikli 
107 lõikes 7 osutatud muudatuste 
maksimumarvu arvesse ei võeta.

Or. de

Muudatusettepanek 4558
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 109 välja jäetud

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesolevat peatükki 
seoses järgmisega:

(a) ÜPP strateegiakavade heakskiitmise 
kord ja tähtajad;

(b) ÜPP strateegiakavade muutmise 
taotluste esitamise ja heakskiitmise kord 
ja tähtajad;

(c) ÜPP strateegiakavade esitamise 
sagedus programmitöö perioodil, 
sealhulgas selliste erandjuhtude 
kindlaksmääramine, mille puhul artikli 
107 lõikes 7 osutatud muudatuste 
maksimumarvu arvesse ei võeta.

Or. en

Selgitus

Olulisi poliitilisi küsimusi, peamiselt neid, mis on seotud ÜPP strateegiakavade koostamise ja 
heakskiitmisega, ei saa ELi kaasseadusandjatelt komisjonile delegeerida.
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Muudatusettepanek 4559
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 5 – III a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a PEATÜKK

PIIRKONDLIKE RAKENDUSKAVADE 
SISU

Artikkel 109 a (uus)

Piirkondlike rakenduskavade sisu

1. Iga piirkondlik rakenduskava sisaldab 
järgmisi jagusid:

(a) vajaduste hindamine; (b) 
sekkumisstrateegia;

(c) mitme sekkumise puhul ühiste 
elementide kirjeldus;

(d) piirkondliku tasandi meetmete 
kirjeldus kooskõlas piirkondlikul tasandil 
rakendatava strateegiakavaga;

(e) sihtväärtus ja rahastamiskavad 
piirkondlikul tasandil rakendatavate 
meetmete jaoks;

(f) juhtimis- ja koordineerimissüsteemi 
kirjeldus;

(g) lõppsaajate huvides toimuva 
lihtsustamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud elementide 
kirjeldus.

2. Iga piirkondlik rakenduskava sisaldab 
järgmisi lisasid:

(a) I lisa eelhindamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) kohta;

(b) II lisa SWOT-analüüsi kohta;

((c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta;

(d) IV lisa piirkondlike rakenduskavade 
kohaldamisala raames ette nähtud 
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täiendava riikliku rahastamise kohta.

Artikkel 109 b

Vajaduste hindamine

Artikli 109 b lõigu 1 punktis a osutatud 
vajaduste hindamine hõlmab järgmist:

(a) artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi kokkuvõte, mis tugineb 
territoriaalsetele nõuetele;

(b) iga artiklis 6 sätestatud erieesmärgi 
vajaduste kindlaksmääramine SWOT-
analüüsi põhjal saadud tõendite põhjal. 
Vaja on kirjeldada kõiki vajadusi, 
olenemata sellest, kas neid käsitletakse 
piirkondlikus rakenduskavas või mitte;

(c) artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud 
erieesmärgi „toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet“ puhul riskijuhtimisega 
seotud vajaduste hindamine;

(d) vajaduse korral haavatavate 
geograafiliste piirkondade konkreetsete 
vajaduste analüüs;

(e) prioriteetide seadmine ja järjestamine, 
sealhulgas tehtud valikute mõistlik 
põhjendamine ja vajaduse korral 
põhjendus, miks teatavaid 
kindlaksmääratud vajadusi ei ole 
piirkondlikus rakenduskavas käsitletud 
või on käsitletud osaliselt.

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. Selleks hindamiseks 
kasutatakse kõige viimaseid ja kõige 
usaldusväärsemaid andmeid.

Artikkel 119 c

Sekkumised

Iga piirkondlikus rakenduskavas 
sätestatud sekkumise, millele on osutatud 
artikli 109 lõike 1 punktis d, kirjeldus 
peab sisaldama järgmist:
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(a) sekkumisliik, kuhu sekkumine kuulub;

(b) territoriaalne kohaldamisala;

(c) asjaomase sekkumise eriprojekt või -
nõuded, millega tagatakse tegelik panus 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärgi 
(-eesmärkide) saavutamiseks. Keskkonna-
ja kliimameetmete puhul peab seos 
tingimuslikkuse nõuetega näitama, et 
tegevused ei kattu;

(d) toetuskõlblikkuse tingimused,

(e) iga-aastased kavandatud väljundid 
sekkumise kohta, ja kui see on 
asjakohane, siis toetuse ühtse või 
keskmine ühikusumma jaotus;

(f) vajaduse korral tuleb esitada ka 
järgmine teave:

i) toetuse vorm ja määr;

ii) toetuse ühikusumma arvutamine ja 
nende sertifitseerimise arvutamine, nagu 
on osutatud artiklis 76;

(g) 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) kirjeldus, kuidas kasutatakse tehnilist 
abi, millele on osutatud artikli 86 lõikes 3 
ja artiklis 112;

(i) märge selle kohta, kas sekkumine jääb 
väljapoole ELi toimimise lepingu artikli 
42 kohaldamisala ja kuulub riigiabi 
hindamise alla.

Artikkel 109 d

Piirkondlike rakenduskavade muutmine

Piirkondlike rakenduskavade muutmise 
suhtes kohaldatakse artikli 107 sätteid.

Or. it
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Muudatusettepanek 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade rakendamiseks 
korraldusasutused, vajaduse korral 
piirkondlike sekkumisprogrammide 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad ÜPP 
strateegiakavade, sealhulgas vajaduse 
korral piirkondlike maaelu arengu 
programmide rakendamiseks ühe või mitu 
korraldusasutust.

Or. it
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Muudatusettepanek 4563
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldaja ning 
vajaduse korral piirkondliku 
korraldusasutuse iga piirkondliku kava 
jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 4564
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse ja 
iga piirkondliku rakenduskava jaoks ühe 
korraldusasutuse.

Or. it

Muudatusettepanek 4565
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks ühe
korraldusasutuse või mitu 
korraldusasutust.

Or. es
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Muudatusettepanek 4566
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutused.

Or. it

Muudatusettepanek 4567
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuse 
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teine lõik tuleks välja jätta, sest see on ÜPP horisontaalmääruses sätestatud 
akrediteerimiskriteerium.

Muudatusettepanek 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuse
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuste
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikides, kus on loodud määruse 
(EL) nr ... (horisontaalmäärus) artikli 8 
järgi piirkondliku tasandi makseasutused, 
võib luua erandina esimesest lausest 
piirkondliku tasandi korraldusasutusi. 
Kui luuakse rohkem kui üks 
korraldusasutus, nimetab liikmesriik 
koordineeriva asutuse, mis toetab ELi 
õigusnormide ühtset kohaldamist, toimib 
komisjoni ja korraldusasutuste vahelise 
ühenduslülina ning tagab sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud 
ÜPP strateegiakavaga vastavalt artikli 93 
teisele lausele.

Or. de

Muudatusettepanek 4570
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks eespool esitatud lõigu 
sätteid, võivad liikmesriigid ühtlasi 
määrata strateegiakavas piirkondlikud 
korraldusasutused maaelu arengu 
sekkumiste territoriaalsete elementide 
juhtimiseks ja kontrollimiseks artiklite 64-
72 kohaselt. Asjaomastel juhtudel 
koordineerib liikmesriigi määratud riiklik 
korraldusasutus piirkondlike 
korraldusasutuste tegevusi, tagades 
kooskõla lõike 1 teise lõiguga, milleks 
tuleb kehtestada asjakohane riiklik 
õiguslik raamistik.

Or. es

Muudatusettepanek 4571
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 esimese 
lõigu kohaldamist, võivad liikmesriigid 
luua samuti piirkondlikud ametiasutused 
riiklike strateegiakavade raames EAFRD-
st rahastatud sekkumiste elluviimiseks ja 
juhtimiseks, kui kõnealuste sekkumiste 
ulatus on piirkondlik. Sellisel juhul 
määrab riiklik korraldusasutus EAFRD 
riikliku koordineerimisasutuse, kes tagab 
Euroopa Liidu eeskirjade ühetaolise 
rakendamise, tagades strateegiakava 
riiklikul tasandil sätestatud elementide 
sidususe vastavalt artikli 93 lõikele 2.

Kui liikmesriigid kasutavad esimeses 
lõigus sätestatud võimalust, võivad nad 
delegeerida strateegiakava piirkondlike 
osade koostamise, tagades samal ajal 
riiklikul tasandil koostatud strateegiakava 
üldise järjepidevuse.
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Or. fr

Muudatusettepanek 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus vastutab ÜPP 
strateegiakava tegeliku, tõhusa ja korrektse 
juhtimise ja rakendamise eest. Eelkõige 
tagab ta, et:

2. Korraldusasutused vastutavad
ÜPP strateegiakava tegeliku, tõhusa ja 
korrektse juhtimise ja rakendamise eest. 
Eelkõige tagab ta, et:

Or. en

Muudatusettepanek 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus vastutab ÜPP 
strateegiakava tegeliku, tõhusa ja korrektse 
juhtimise ja rakendamise eest. Eelkõige 
tagab ta, et:

(Ei puuduta ingliskeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 4574
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on olemas asjakohane turvaline 
elektrooniline süsteem, et registreerida, 
säilitada, hallata ja edastada statistilist 
teavet kava ning selle rakendamise seireks 

(a) on olemas asjakohane turvaline 
elektrooniline süsteem, et registreerida, 
säilitada, hallata ja edastada statistilist 
teavet kava ning selle rakendamise seireks 
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ja hindamiseks ning eelkõige teavet 
kindlaks määratud eesmärkide ja 
sihtväärtuste suunas tehtud edusammude 
seireks;

ja hindamiseks ning eelkõige teavet 
kindlaks määratud eesmärkide ja 
sihtväärtuste suunas tehtud edusammude 
seireks. Kasutada võib makseasutuse ja 
teiste statistikasüsteemide, näiteks 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrgu (FADN) kasutatavat 
süsteemi;

Or. en

Selgitus

Paralleelsete infosüsteemide loomine ei ole loogiline. Makseasutuse süsteemi võib täiendada 
põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu ja teiste kättesaadavate 
statistikasüsteemidega.

Muudatusettepanek 4575
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) on teadlikud neile antud toetusest 
tulenevatest kohustustest ja peavad kas 
eraldi raamatupidamissüsteemi või
vastavaid raamatupidamiskoode kõikide 
tegevusega seotud tehingute kohta;

i) on teadlikud neile antud toetusest 
tulenevatest kohustustest ja peavad 
vastavaid raamatupidamiskoode kõikide 
tegevusega seotud tehingute kohta;

Or. en

Selgitus

Eraldi raamatupidamissüsteemi ei ole vaja.

Muudatusettepanek 4576
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) iga-aastase tulemusaruande 
koostamise ja selles sisalduvad seire 
koondtabelid ning esitab selle pärast 
seirekomisjoni poolset heakskiitu 
komisjonile;

(g) kogu iga-aastase tulemusaruande 
koostamiseks vajalik teave ja selles 
sisalduvad seire koondtabelid esitatakse
ning et aruande üle konsulteeritakse 
seirekomisjoniga;

Or. en

Muudatusettepanek 4577
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) iga-aastase tulemusaruande
koostamise ja selles sisalduvad seire 
koondtabelid ning esitab selle pärast 
seirekomisjoni poolset heakskiitu 
komisjonile;

(g) mitut aastat hõlmava 
tulemuslikkuse seirearuande koostamise 
ja selles sisalduvad seire koondtabelid ning 
esitab selle pärast seirekomisjoni poolset 
heakskiitu komisjonile;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise kohustuse 
asendamisega 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatava mitut aastat hõlmava tulemuslikkuse 
seirearuandega, mis vastab täielikult raportööri poolt horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 4578
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(g) iga-aastase tulemusaruande 
koostamise ja selles sisalduvad seire 
koondtabelid ning esitab selle pärast 
seirekomisjoni poolset heakskiitu 
komisjonile;

(g) kolme aasta tagant esitatava
tulemusaruande koostamise ja selles 
sisalduvad seire koondtabelid ning esitab 
selle pärast seirekomisjoni poolset 
heakskiitu komisjonile;

Or. en

Muudatusettepanek 4579
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) võetakse asjakohased järelmeetmed 
nende tähelepanekute alusel, mida 
komisjon on iga-aastase tulemusaruande 
alusel teinud;

(h) võetakse asjakohased järelmeetmed 
nende tähelepanekute alusel, mida 
komisjon on kolme aasta tagant esitatava
tulemusaruande alusel teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 4580
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) võetakse asjakohased järelmeetmed 
nende tähelepanekute alusel, mida 
komisjon on iga-aastase tulemusaruande 
alusel teinud;

(h) võetakse asjakohased järelmeetmed 
nende tähelepanekute alusel, mida 
komisjon on tulemusaruande alusel teinud;

Or. de

Muudatusettepanek 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ia) Sidusrühmade organisatsioone, 
kes esindavad majanduslikke, sotsiaalseid 
ja keskkonnaalaseid huve, teavitatakse 
ÜPP strateegiakava koostamisest, 
muutmisest ja heakskiitmisest.

Or. es

Selgitus

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Muudatusettepanek 4582
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) juurdepääs kogu ÜPP 
strateegiakava koostamist, muutmist ja 
heakskiitmist käsitlevale teabele ja ka 
kogu teabele, mis on antud 
seirekomisjonile, sealhulgas läbiviidud 
konsultatsioonid ja nende tulemused, on 
antud kõikidele sidusrühmade 
organisatsioonidele, kes esindavad 
majanduslikke ja sotsiaalseid huve, ja 
sidusrühmade valitsusvälistele 
organisatsioonidele.

Or. es
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Selgitus

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Muudatusettepanek 4583
Jørn Dohrmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) ÜPP strateegiakavad ja kõik 
asjaomased riiklikud õigusaktid, mille 
alusel kava riigis rakendatakse, tõlgitakse 
inglise keelde ja avaldatakse, et tagada 
avalikustamine ja läbipaistvus Euroopa 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandil on vaja läbipaistvust ÜPP riikliku rakendamise kohta liikmesriikides. See 
oleks võimalik, kui rakendamist puudutav teave oleks kõikidele liikmesriikidele kättesaadav. 
See võimaldab saada inspiratsiooni rakendamiseks teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) ÜPP strateegiakavad tõlgitakse 
inglise keelde ja avaldatakse nii, et 
tagatud on avalikustamine ja läbipaistvus 
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Euroopa tasandil.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi läbipaistvuse suurendamiseks tuleks ÜPP strateegiakavad tõlkida inglise 
keelde. Liikmesriigid saavad üksteise kavadest ja elementidest kergesti õppida, et oma kavu 
kohandada ja täiustada.

Muudatusettepanek 4585
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) loodud on funktsionaalne 
vahendus- ja kaebuste esitamise süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 4586
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) loodud on funktsionaalselt 
sõltumatu vahendus- ja kaebuste 
menetlemise organ, kus on esindatud 
nõutav oskusteave ja sidusrühmad, et 
tagada toetusesaajate õiguskindlus.

Or. en

Selgitus

Toetusesaajatele õigluse ja läbipaistvuse tagamiseks.
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Muudatusettepanek 4587
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse, regionaalarengu 
asutuse või valitsusvälise organisatsiooni.

3. Liikmesriik või korraldusasutus 
võivad ÜPP strateegiakava või 
piirkondliku rakenduskava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse, regionaalarengu 
asutuse või valitsusvälise organisatsiooni.

Or. it

Muudatusettepanek 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse, regionaalarengu 
asutuse või valitsusvälise organisatsiooni.

(Ei puuduta ingliskeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui osa tema ülesannetest on 4. Kui osa tema ülesannetest on 
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delegeeritud teisele asutusele, jääb 
korraldusasutusele kogu vastutus nende 
ülesannete juhtimise ning rakendamise 
tõhususe ja korrektsuse eest. 
Korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.

delegeeritud teisele asutusele, jääb 
korraldusasutusele kogu vastutus nende 
ülesannete juhtimise ning rakendamise 
tõhususe ja korrektsuse eest. Kui 
korraldusasutuste ülesandeid täidetakse 
liikmesriikides piirkondlikul tasandil, 
koordineerib lõikes 1 osutatud asutus 
ülesannete tõhusat ja korrektset juhtimist 
ning rakendamist. Korraldusasutus tagab, 
et on olemas asjakohased sätted, mille 
alusel võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
korraldusasutusele kogu vastutus nende 
ülesannete juhtimise ning rakendamise 
tõhususe ja korrektsuse eest. 
Korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
pädevale korraldusasutusele kogu vastutus 
nende ülesannete juhtimise ning 
rakendamise tõhususe ja korrektsuse eest. 
Pädev korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu käesolevat määrust 
täiendavaid delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
üksikasjalike eeskirjadega teabe 
kohaldamise, avalikustamise ja nähtavuse 
nõuetega, mis on osutatud lõike 2 
punktides j ja k.

Komisjon võtab vastu käesolevat määrust 
täiendavaid rakendusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust 
üksikasjalike eeskirjadega teabe 
kohaldamise, avalikustamise ja nähtavuse 
nõuetega, mis on osutatud lõike 2 
punktides j ja k.

Or. en

Selgitus

See peaks olema rakendusakt, kuna artiklis 138 ei viidata artiklile 110.

Muudatusettepanek 4592
Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 111 välja jäetud

Seirekomisjon

1.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist.

Iga seirekomisjon võtab vastu oma 
kodukorra.

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

2.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
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koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus.

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Komisjoni esindajad osalevad 
seirekomisjoni töös nõuandva 
pädevusega.

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist:

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

(c) eelhindamise elemendid, mis on 
loetletud määruse (EL) [CPR] artikli 52 
lõikes 3 ja strateegiadokument, millele on 
osutatud määruse (EL) [CPR] artikli 53 
lõikes 1;

(d) hindamistel tehtud edusammud, 
hindamiste kokkuvõtted ja järelduste 
põhjal võetud meetmed;

(e) teavitus- ja nähtavusmeetmete 
rakendamine;

(f) ametiasutuste ja toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamine, kui see 
on asjakohane.

4. Seirekomisjon esitab oma arvamuse:

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta;

(b) tegevuste valiku metoodika ja 
kriteeriumide kohta;

(c) iga-aastaste tulemusaruannete kohta;

(d) hindamiskava ja selle muudatuste 
kohta

(e) korraldusasutuse tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava 
muutmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 4593
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) pärast ÜPP 
strateegiakava esitamist, ja vajaduse korral 
võivad piirkonnad luua komisjoni, mis 
kontrollib piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamist.

Or. es

Muudatusettepanek 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist, ning vajaduse korral loovad 
piirkonnad seirekomitee, mis teeb 
piirkondlike sekkumiskavade 
rakendamise üle järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 4595
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist, ning vajaduse korral 
piirkondliku seirekomitee, mis teeb 
piirkondlike kavade rakendamise üle 
järelevalvet.

Or. pt

Muudatusettepanek 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist. Liikmesriik võib luua 
piirkondlikud komisjonid, kui ta otsustab 
kohaldada strateegiakava piirkondlikult.

Or. es

Muudatusettepanek 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Liikmesriigid ja piirkondlik 
korraldusasutus asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP strateegiakava 
esitamist.

Or. it



PE631.988v01-00 102/182 AM\1171755ET.docx

ET

Muudatusettepanek 4598
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“).

Or. en

Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist.

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“).

Or. pl

Muudatusettepanek 4600
Estefanía Torres Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriik võib piirkondlikul tasandil 
luua seirekomisjonid käesoleva määruse 
IV peatüki maaelu arengu sekkumiste 
jaoks, kui ta otsustab kohaldada 
asjaomaseid sekkumisi piirkondlikult.

Or. es

Selgitus

Sekkumised maaelu arengu raames nõuavad piirkondliku kohaldamise korral tugevdatud 
seiret ning seetõttu on soovitatav jätta asjaomased komisjonid alles, et parandada viisi, 
kuidas neid sekkumisi kohandatakse, ja paremini mõõta nende mõju.

Muudatusettepanek 4601
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjoni kuuluvad programmi 
„LEADER“ sekkumismeetmete jaoks 
eraldatud vahendeid kasutavate kohalike 
tegevusrühmade või muude 
allpiirkondlike asutuste riikliku 
võrgustiku esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 4602
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga seirekomisjon võtab vastu oma 
kodukorra.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4603
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava ning 
vajaduse korral piirkondlike 
sekkumiskavade sihtväärtuste saavutamist.

Or. en

Selgitus

Piirkondlike sekkumiskavade puhul tuleb luua piirkondlikud seirekomisjonid, et piirkondlike 
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sekkumiste rakendamist jälgida.

Muudatusettepanek 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava ning 
vajaduse korral piirkondlike 
sekkumiskavade sihtväärtuste saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4606
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

Liikmesriik ja piirkonnad, kui see on 
asjakohane, avaldavad seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

Or. en

Muudatusettepanek 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning seirekomisjoni arvamused 
veebis.

Or. de

Selgitus

Kõigi seirekomisjonile esitatavate andmete ja seirekomisjoni liikmete avaldamise kohustus 
tuleks välja jätta. Ühelt poolt võib tegemist olla isikuandmetega või muudel põhjustel 
konfidentsiaalse teabega. Teiselt poolt võib kogu esitatud teabe avaldamise kohustus 
raskendada riikliku hulgi- ja väliskaubanduse ning teenuste liidu tegelemist 
konfidentsiaalsete küsimustega. Avaldamise küsimust tuleks käsitleda seirekomisjonide 
vastavas kodukorras.

Muudatusettepanek 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Seirekomisjoni kuuluvad 
programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatud 
vahendeid kasutavate kohalike 
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tegevusrühmade või muude 
allpiirkondlike arenguasutuste riikliku 
võrgustiku esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 4610
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik otsustab 
seirekomisjoni koosseisu ning tagab, et 
asjakohased avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

välja jäetud

Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus.

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Komisjoni esindajad osalevad 
seirekomisjoni töös nõuandva 
pädevusega.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu, võttes korrakohaselt arvesse 
huvide konfliktide vältimist, ning tagab, et 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad, kes on artikli 
6 lõike 1 kõigi eesmärkide täitmiseks 
asjakohased, on tasakaalustatult esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 4612
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud. Liikmesriigid 
peavad tagama, et seirekomisjoni koosseis 
hõlmab ka naisliikmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 4613
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud. 
Põllumajandussektori esindusasutustele 
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antakse õigus komisjoni liikmeks saamist 
taotleda.

Or. en

Muudatusettepanek 4614
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik ja vajaduse korral piirkond
otsustab seirekomisjoni või -komisjonide
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Or. es

Muudatusettepanek 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik ja piirkonnad, kui see on 
asjakohane, otsustavad seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 4616
Clara Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus. Komisjoni tegevus hõlmab 
demokraatlikku süsteemi, mis tagab, et 
selle liikmed võivad osaleda.

Or. es

Muudatusettepanek 4617
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus. Seirekomisjon igal liikmel on 
mittesiduvate arvamuste puhul hääleõigus, 
mis võib olla kaalutud häälte kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 4618
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Liikmesriik edastab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja Euroopa Komisjonile, 
kes teeb selle nimekirja õigeaegselt veebis 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. de

Muudatusettepanek 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Liikmesriik ja piirkonnad, kui see on 
asjakohane, avaldavad seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Or. en

Muudatusettepanek 4620
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist: välja jäetud

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

(c) eelhindamise elemendid, mis on 
loetletud määruse (EL) [CPR] artikli 52 
lõikes 3 ja strateegiadokument, millele on 
osutatud määruse (EL) [CPR] artikli 53 
lõikes 1;

(d) hindamistel tehtud edusammud, 
hindamiste kokkuvõtted ja järelduste 
põhjal võetud meetmed;

(e) teavitus- ja nähtavusmeetmete 
rakendamine;

(f) ametiasutuste ja toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamine, kui see 
on asjakohane.

Or. en
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Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist: 3. Vastavalt oma piirkondlikule 
mõõtmele võib seirekomisjon kontrollida
järgmist:

Or. en

Selgitus

Täpsustus tulenevalt lõikes 1 tehtud muudatustest.

Muudatusettepanek 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

(a) ÜPP strateegiakava ning vajaduse 
korral piirkondlike sekkumiskavade
rakendamise tulemused ning vahe-
eesmärkide ja sihtväärtuste saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 4623
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

(a) ÜPP strateegiakava ja, kui 
asjakohane, piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamise tulemused ning 
vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste 
saavutamine;

Or. es

Muudatusettepanek 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

(b) ÜPP strateegiakava ning vajaduse 
korral piirkondlike sekkumiskavade
tulemuslikkust mõjutavad probleemid ja 
nende lahendamiseks võetud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) seire jaoks kättesaadavate 
näitajate ja andmete kvaliteedi ja hulgaga 
seotud küsimused;

Or. en

Selgitus

Seirekomisjon peaks kaaluma, kas on valdkondi, kus lähteandmed puuduvad või on seire 
jaoks ebapiisavad ning mille jaoks tuleks näitajaid parandada.
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Muudatusettepanek 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) seire jaoks kättesaadavate 
näitajate ja andmete kvaliteedi ja hulgaga 
seotud küsimused;

Or. en

Selgitus

Seirekomisjon peaks kaaluma, kas on valdkondi, kus lähteandmed puuduvad või on seire 
jaoks ebapiisavad ning mille jaoks tuleks näitajaid parandada.

Muudatusettepanek 4627
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) seire näitajate ja andmete 
kvaliteedi ja hulgaga seotud küsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 4628
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ametiasutuste ja toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamine, kui see 
on asjakohane.

(f) ametiasutuste ja toetusesaajate ning 
artiklis 94 sätestatud kodanikuühiskonna 
ja sotsiaalse kaasatuse organite 
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suutlikkuse suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ametiasutuste ja toetusesaajate 
haldussuutlikkuse suurendamine, kui see 
on asjakohane.

(f) ametiasutuste, artiklis 94 sätestatud 
kodanikuühiskonna organite ja 
toetusesaajate suutlikkuse suurendamine, 
kui see on asjakohane.

Or. en

Selgitus

On oluline kaasata kodanikuühiskonna organisatsioone suutlikkuse suurendamisse, et 
võimaldada neil võtta tõhusalt üle oma uus osa riikliku tasandi poliitika kujundamisel.

Muudatusettepanek 4630
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) lõplike toetusesaajate jaoks 
halduskoorma vähendamine ja 
lihtsustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 4631
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ÜPP strateegiakava 
väljatöötamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel arvestatakse 
soolist aspekti.

Or. en

Muudatusettepanek 4632
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) iga-aastased tulemusaruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 4633
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) iga-aastased tulemusaruanded.

Or. es

Muudatusettepanek 4634
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

välja jäetud

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta;

(b) tegevuste valiku metoodika ja 
kriteeriumide kohta;

(c) iga-aastaste tulemusaruannete kohta;

(d) hindamiskava ja selle muudatuste 
kohta

(e) korraldusasutuse tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava 
muutmiseks.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil tuleb ette näha ainult seirekomisjoni loomise kohustus. Kõik muud 
seirekomisjoniga seotud küsimused on liikmesriikide pädevuses.

Muudatusettepanek 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

4. Seirekomisjon võib esitada oma 
arvamuse:

Or. de

Selgitus

Seirekomisjoni ei peaks arvamuse esitamiseks kohustama. Piisab, kui ette näha arvamuse 
esitamise võimalus.

Muudatusettepanek 4636
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 4637
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4638
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastaste tulemusaruannete 
kohta;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4639
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastaste tulemusaruannete 
kohta;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Viidi üle artikli 111 lõike 3 punkti fa (uus).

Muudatusettepanek 4640
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastaste tulemusaruannete 
kohta;

(c) tulemusaruannete kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) nendega seotud näitajad ja 
(kohapealsed) seiremenetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
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toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist ning riiklike haldusasutuste ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
töötajate suutlikkuse parandamist, samuti 
selle määruse raames tõenditel põhineva 
poliitika kujundamisega seotud 
ülesannete jaoks mõeldud analüütilist 
tuge. Käesolevas lõikes osutatud meetmed 
võivad hõlmata eelnevaid ja järgnevaid 
ÜPP strateegiakava perioode.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid saavad selle ettepaneku alusel poliitikakujundamises uued ülesanded ning nad 
peavad täitma põllumajandusministeeriumide jaoks uusi ülesandeid (näiteks vajaduste 
hindamine). Seetõttu on oluline, et liikmesriikidel, kes seda soovivad, võimaldataks 
suurendada oma tehnilise abi eelarvet töötajate koolitamiseks või tehnilise toe hankimiseks, et 
täita tõenditel põhineva poliitikakujundamisega seotud uusi ülesandeid.

Muudatusettepanek 4643
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette 
nähtud riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid;

Or. en
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Selgitus

Tehakse ettepanek artikkel 113 välja jätta.

Muudatusettepanek 4644
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette 
nähtud riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi algatusel võivad 
EAGF ja EAFRD toetada mis tahes 
meetmeid, mis on kogu ÜPP 
strateegiakavaga seoses toetuse tõhusaks 
haldamiseks ja rakendamiseks vajalikud.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, kas meetmete jaoks saab kasutada tehnilist abi, olenemata asjaomase 
meetme rahastusallikast.

Muudatusettepanek 4645
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga ja 
piirkondlike rakenduskavadega seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
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järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode. meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

Or. it

Muudatusettepanek 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi või vajaduse korral 
piirkonna algatusel võib EAFRD toetada 
ÜPP strateegiakavaga seoses toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalikke meetmeid, sealhulgas artikli 113 
lõikega 1 ette nähtud riiklike ÜPP 
võrgustike loomist ja toimimist. 
Käesolevas lõikes osutatud meetmed 
võivad hõlmata eelnevaid ja järgnevaid 
ÜPP strateegiakava perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 4647
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seotud 
meetmeid toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas kohalikke 
tegevusrühmi ning artikli 113 lõikega 1 
ette nähtud riiklike ÜPP võrgustike loomist 
ja toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

Or. en
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Muudatusettepanek 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seotud 
meetmeid toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas kohalikke 
tegevusrühmi ning artikli 113 lõikega 1 
ette nähtud riiklike ÜPP võrgustike loomist 
ja toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 4649
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi algatusel pakub
EAFRD tuge ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide algatusel antava 
tehnilise abi alt ei rahastata 
sertifitseerimisasutusi määruse (EL) nr 
[HzR] artikli 11 tähenduses.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 4651
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide algatusel antava 
tehnilise abi alt ei rahastata 
sertifitseerimisasutusi määruse (EL) nr 
[HzR] artikli 11 tähenduses.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 4652
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on ebavajalik kordamine ja ei aita lihtsustamisele kaasa.
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Muudatusettepanek 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna valitsusväliste
organisatsioonide, kes esindavad muu 
hulgas põllumajandustootjate liite, 
sealhulgas väikepõllumajandustootjaid ja 
kohalikele turgudele suunatud tootjaid, 
ning keskkonna, rahvatervise ja loomade 
heaoluga tegelevaid valitsusväliseid 
organisatsioone, ja haldusasutuste, 
nõustajate, teadlaste ja muude uuenduste 
valdkonnas tegutsejatele ühendamiseks 
riikliku ühise põllumajanduspoliitika 
võrgustiku (riiklik ÜPP võrgustik) 
hiljemalt 12 kuud pärast seda, kui komisjon 
on ÜPP strateegiakava heaks kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 4654
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste, 
tootmissektorite esindajate ja muude 
uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
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heaks kiitnud. seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud. See võrgustik rajaneb 
liikmesriigi olemasolevatel võrgustikega 
seotud struktuuridel.

Or. en

Muudatusettepanek 4655
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste, 
põllumajandussektori viiteesindajate ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

Or. hr

Muudatusettepanek 4656
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja 
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste, 
tootjaorganisatsioonide esindajate ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele 
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
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seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 4657
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna organisatsioonide ja
haldusasutuste, nõustajate, teadlaste ja 
muude uuenduste valdkonnas tegutsejatele
ühendamiseks riikliku ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustiku (riiklik 
ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud pärast 
seda, kui komisjon on ÜPP strateegiakava 
heaks kiitnud.

1. Iga liikmesriik loob riikliku tasandi 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna haldusasutuste, nõustajate, 
teadlaste ja muude uuenduste valdkonnas 
tegutsejate ning iga sektori 
organisatsioonide ühendamiseks riikliku 
ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku 
(riiklik ÜPP võrgustik) hiljemalt 12 kuud 
pärast seda, kui komisjon on ÜPP 
strateegiakava heaks kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühine põllumajanduspoliitika peaks 
rajanema liikmesriikide olemasolevatel 
võrgustiku struktuuridel.

Or. ro

Muudatusettepanek 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühine põllumajanduspoliitika 
peaks rajanema liikmesriikide 
olemasolevatel võrgustiku struktuuridel.

Or. en

Muudatusettepanek 4660
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada liikmesriikide ametiasutusi 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel ja 
üleminekul tulemuspõhisele 
sooritusmudelile;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4661
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toetada ja soodustada kõigil 
tasanditel soolise aspektiga arvestamise 
käsitluse rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ning toetada kohalike 
tegevusrühmade, sealhulgas 
kandidaatriikides, ELiga assotsieerunud 
riikides või ELi naaberriikides asuvate 
rühmade piirkondadevahelist ja 
rahvusvahelist koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) toetada kohalike tegevusrühmade 
ning korraldusasutuste ja makseasutuste 
nende tegevusrühmadega suhtlevate 
töötajate suutlikkuse suurendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4664
Jean Arthuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) võimaldada käesoleva määruse 
artiklis 70 viidatud 
riskijuhtimisvahenditest, sealhulgas 
futuurlepingutest, teavitamist, neile 
juurdepääsu ja nende rakendamist.
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Or. fr

Muudatusettepanek 4665
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kujundada välja 
liikmesriikide haldusasutuste ja muude 
ÜPP strateegiakavade rakendamisega, 
sealhulgas järelevalve ja hindamine, 
seotud isikute võimekust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4666
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) aidata kaasa liikmesriikide 
haldusasutuste suutlikkuse 
suurendamisele soolise aspektiga 
arvestamise, ÜPP strateegiakavade 
soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva 
eelarvestamise ning sooliselt eristatud 
andmete kogumise vallas; ning luua 
platvorm, mille kaudu sidusrühmad 
saavad vahetada parimaid tavasid seoses 
artikli 6 lõikes 1 esitatud soolise 
võrdõiguslikkuse erieesmärgi jaoks 
asjakohaste tegevustega;

Or. en

Muudatusettepanek 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
eesmärk on edendada innovatsiooni ja 
parandada teadmiste vahetust.

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
eesmärk on levitada kestlikke 
innovatiivseid tavasid ja parandada 
teadmiste vahetust, sealhulgas 
teadusuuringute sektori ja 
põllumajandussektori vahel ning 
vastastikuse oskuste, tehnikate ja 
käsitlusviiside omandamise vallas, et 
saavutada kestlikud süsteemid.

Or. en

Selgitus

Innovatsioon ei ole iseenesest eesmärk. Vajadus, lünk või probleem ergutab innovatsiooni. 
EIP eesmärk on selgelt teadmiste ja oskuste levitamine, et tuua sektorile kasu ja saavutada 
kestlikkus.

Muudatusettepanek 4668
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa innovatsioonipartnerlus 
aitab kaasa artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamisele.

3. Euroopa innovatsioonipartnerlus 
aitab kaasa artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamisele, andes 80 % 
rahastusest põllumajandustootjatele ja 20 
% rahastusest teenusepakkujatele;

Or. en

Selgitus

See on vajalik selle tagamiseks, et rahastus jõuab põllumajandustootjateni.
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Muudatusettepanek 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) luua lisandväärtust tihedama 
seosega teadusuuringute ja 
põllumajandustootmise vahel ning 
innustada olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist;

(a) luua lisandväärtust tihedama 
seosega teadusuuringute ja 
põllumajandustootmise vahel ning 
innustada olemasolevate 
innovatsioonimeetmete, sealhulgas 
agroökoloogiliste innovatsioonimeetmete,
ulatuslikumat kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada uuenduslike lahenduste 
kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse 
ülevõtmist; ning

(c) soodustada uuenduslike lahenduste, 
sealhulgas agroökoloogiliste lahenduste,
kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse 
ülevõtmist; ning

Or. en

Muudatusettepanek 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teavitada teadlaskonda 
põllumajandustootmise jaoks vajalikest 

(d) teavitada teadlaskonda 
põllumajandustootjate jaoks vajalikest 
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teadusuuringutest. teadusuuringutest.

Or. en

Muudatusettepanek 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teha kindlaks põllumajandustavad 
ja uuendused põllumajandusseadmetes, 
mis võiksid põllumajandusse rohkem 
naisi tuua.

Or. en

Muudatusettepanek 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa innovatsioonipartnerluse osaks on 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmad. Nad koostavad kava 
innovaatiliste projektide väljatöötamiseks, 
katsetamiseks, kohandamiseks või 
rakendamiseks; kava põhineb interaktiivsel 
innovatsioonimudelil, mille kesksed 
põhimõtted on järgmised:

Euroopa innovatsioonipartnerluse osaks on 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmad, mida võivad luua tootja- ja 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;
Nad koostavad kava innovaatiliste 
projektide väljatöötamiseks, katsetamiseks, 
kohandamiseks või rakendamiseks; kava 
põhineb interaktiivsel 
innovatsioonimudelil, mille kesksed 
põhimõtted on järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 4674
Annie Schreijer-Pierik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa innovatsioonipartnerluse osaks on 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmad. Nad koostavad kava 
innovaatiliste projektide väljatöötamiseks, 
katsetamiseks, kohandamiseks või 
rakendamiseks; kava põhineb interaktiivsel 
innovatsioonimudelil, mille kesksed 
põhimõtted on järgmised:

Euroopa innovatsioonipartnerluse osaks on 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmad, mida võib nimetada ka 
innovatsioonirühmadeks. Nad koostavad 
kava innovaatiliste projektide 
väljatöötamiseks, katsetamiseks, 
kohandamiseks või rakendamiseks; kava 
põhineb interaktiivsel 
innovatsioonimudelil, mille kesksed 
põhimõtted on järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötada välja uuenduslikke 
lahendusi, milles keskendutakse 
põllumajandus- või metsandusettevõtjate 
vajadustele, ja lahendada vajaduse korral 
kogu tarneahela vastastikust mõju;

(a) töötada välja uuenduslikke 
lahendusi, milles keskendutakse 
põllumajandusettevõtjate,
metsandusettevõtjate või tarbijate 
vajadustele, ja lahendada vajaduse korral 
kogu tarneahela vastastikust mõju;

Or. en

Selgitus

Üldiseid avalikkuse vajadusi tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 4676
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidel ja 
tootmisharudevahelistel 
organisatsioonidel peaks olema võimalik 
luua töörühmasid ja neid rahastada.

Or. en

Selgitus

Tootmisharudevaheline organisatsioon võiks töörühmasid omavahenditest kaasrahastada.

Muudatusettepanek 4677
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Töörühmade liikmed võivad olla 
pärit rohkem kui ühest liikmesriigist.

Or. en

Selgitus

Innovatsioon seisneb õigete inimeste kokkutoomises, et neil oleks võimalik jagada ja õppida. 
Neil peaks olema võimalik omavahel otse ühendust võtta selle asemel, et kõigepealt tuleks 
oma liikmesriigis kandideerida.

Muudatusettepanek 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavandatav innovatsioon võib põhineda Kavandatav innovatsioon võib olla 



PE631.988v01-00 136/182 AM\1171755ET.docx

ET

uutel, kuid ka traditsioonilistel tavadel 
uutes geograafilistes või 
keskkonnatingimustes.

agrökoloogiline ja põhineda uutel, kuid ka 
traditsioonilistel tavadel uutes 
geograafilistes või keskkonnatingimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 4679
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võivad Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühmasid 
luua tootjaorganisatsioonid ja/või 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
kes tohivad neid vajaduse korral ka 
rahastada.

Or. en

Selgitus

Tootjaorganisatsioonid ja tootmisharudevahelised organisatsioonid võivad samuti seda sorti 
töörühmadest huvitatud olla.

Muudatusettepanek 4680
Bas Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühmasid võib panna kokku eri 
liikmesriikide liikmetest.

Or. en
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Selgitus

Võimalikud peaksid olema otseühendused, milleks ei ole vaja riiklike teenuspunktide poole 
pöörduda.

Muudatusettepanek 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tulemusraamistiku, mis võimaldab ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.

1. Liikmesriigid ja piirkondlike 
sekkumisprogrammide korral 
piirkondlikud korraldusasutused 
kehtestavad tulemusraamistiku, mis 
võimaldab ÜPP strateegiakava 
rakendamise vältel teha selle 
tulemuslikkuse seiret, kava hinnata ning 
selle kohta aru anda.

Or. en

Muudatusettepanek 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tulemusraamistiku, mis võimaldab ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.

1. Liikmesriigid ja komisjon 
kehtestavad ühiselt tulemusraamistiku, mis 
võimaldab ÜPP strateegiakava 
rakendamise vältel teha selle 
tulemuslikkuse seiret, kava hinnata ning 
selle kohta aru anda.

Or. en

Muudatusettepanek 4683
Ricardo Serrão Santos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tulemusraamistiku, mis võimaldab ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkondlikud korraldusasutused
kehtestavad tulemusraamistiku, mis 
võimaldab ÜPP strateegiakava 
rakendamise vältel teha selle 
tulemuslikkuse seiret, kava hinnata ning 
selle kohta aru anda.

Or. pt

Muudatusettepanek 4684
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja iga-aastase tulemusaruande 
alusena;

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja iga kolme aasta järel 
esitatava tulemusaruande alusena;

Or. en

Muudatusettepanek 4685
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja iga-aastase tulemusaruande 

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja tulemusaruande alusena;
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alusena;

Or. de

Muudatusettepanek 4686
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja iga-aastase tulemusaruande 
alusena;

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, näiteks artiklis 7 osutatud näitajad, 
ning mida kasutatakse seire, hindamise ja 
iga-aastase tulemusaruande alusena;

Or. nl

Muudatusettepanek 4687
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, sealhulgas artiklis 7 osutatud 
näitajad, ning mida kasutatakse seire, 
hindamise ja iga-aastase tulemusaruande 
alusena;

(a) artiklis 7 osutatud väljundit, 
tulemust, mõju ja konteksti kajastavate 
näitajate ühine kogum, mida kasutatakse 
seire, hindamise ja iga-aastase 
tulemusaruande alusena;

Or. en

Muudatusettepanek 4688
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

(b) sihtväärtused ja vajaduse korral
iga-aastased vahe-eesmärgid, mis on 
kehtestatud tulemusnäitajaid kasutades 
vastava erieesmärgi kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 4689
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

(b) sihtväärtused ja kaheaastase 
intervalliga vahe-eesmärgid, mis on 
kehtestatud tulemusnäitajaid kasutades 
vastava erieesmärgi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4690
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

(b) sihtväärtused ja vahe-eesmärgid, 
mis on kehtestatud tulemusnäitajaid 
kasutades vastava erieesmärgi kohta;

Or. en

Selgitus

Iga-aastaste eesmärkide seadmine oleks liikmesriikide jaoks liiga koormav, mille tõttu oleks 
parem kasutada üldist kirjeldust.
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Muudatusettepanek 4691
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

(b) sihtväärtused, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

Or. nl

Muudatusettepanek 4692
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine;

(c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine, sealhulgas sooliselt eristatud 
andmete kogumine;

Or. en

Muudatusettepanek 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) heade tulemuste eest premeerimise 
ning vähese tulemuslikkusega tegelemise 
mehhanism;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 4694
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, 
vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4695
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, 
vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud;

(f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, 
vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud, mille väljatöötamisel 
võetakse arvesse soolisi aspekte;

Or. en

Muudatusettepanek 4696
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusraamistik hõlmab 
järgmist:

välja jäetud

(a) ÜPP strateegiakavade sisu;

(b) määruses (EL) nr 1308/2013 
sätestatud turukorraldusmeetmed ja muud 
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sekkumissätted.

Or. en

Muudatusettepanek 4697
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusraamistik hõlmab järgmist: 3. Tulemusraamistik hõlmab ÜPP 
strateegiakavade sisu;

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse piirata tulemusraamistikku üksnes ÜPP 
strateegiakavade sisuga ja mitte laiendada seda määruse nr 1308/2013 meetmetele, mida 
komisjon ei ole põhjendanud ja mis ei tundu ei rakendatav ega ka asjakohane. Igal juhul, kui 
see laiendamine ühisele turukorraldusele vastab kohustusele, peaks see olema raamistatud.

Muudatusettepanek 4698
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavade sisu; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud selle lõike uuestisõnastamisega.

Muudatusettepanek 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavade sisu; (a) ÜPP strateegiakavade sisu, 
sealhulgas piirkondlike 
sekkumisprogrammide sisu, kui see on 
asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 4700
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavade sisu; (a) ÜPP strateegiakavade sisu, 
sealhulgas vajaduse korral piirkondliku 
sekkumise programmide sisu;

Or. es

Muudatusettepanek 4701
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakavade sisu; (a) ÜPP strateegiakavade ning 
vajaduse korral piirkondlike kavade sisu;

Or. pt

Muudatusettepanek 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruses (EL) nr 1308/2013 
sätestatud turukorraldusmeetmed ja muud 
sekkumissätted.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

ÜPP strateegiakava tulemusraamistik peaks hõlmama ainult ÜPP strateegiakava sisu.

Muudatusettepanek 4703
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruses (EL) nr 1308/2013 
sätestatud turukorraldusmeetmed ja muud 
sekkumissätted.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud selle lõike uuestisõnastamisega.

Muudatusettepanek 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kavas kirjeldatud meetmete 
sidusus liidu arengupoliitika 
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eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Poliitikavaldkondade arengusidusust nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
208.

Muudatusettepanek 4705
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnata ÜPP mõju, 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 4706
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust;

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust, sealhulgas selle mõju 
põhiõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 4707
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust;

(a) hinnata liikmesriigi mõju, 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust;

Or. pt

Muudatusettepanek 4708
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust;

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust ja sidusust;

Or. en

Selgitus

Siin on vaja lihtsamat sõnastust.

Muudatusettepanek 4709
Tom Vandenkendelaere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määrata kindlaks vahe-eesmärgid 
ja sihtväärtused artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks;

(b) määrata kindlaks sihtväärtused 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 4710
Bas Belder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha seiret ÜPP strateegiakavad
sihtväärtuste saavutamisel tehtud 
edusammude kohta;

(c) teha seiret ÜPP strateegiakavade
sihtväärtuste saavutamisel ja lõplike 
toetusesaajate jaoks lihtsustamisel tehtud 
edusammude kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 4711
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust;

(d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust, 
sealhulgas nende mõju põhiõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 4712
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust;

(d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust ja sidusust;

Or. en

Selgitus

Siin on vaja lihtsamat sõnastust.
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Muudatusettepanek 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi.

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi, tehes kindlaks 
valdkonnad, kus võrdlusandmed 
puuduvad või on ebapiisavad ning mille 
jaoks oleks võimalik töötada välja 
asjakohasemad ja täpsemad näitajad.

Or. en

Selgitus

Oluline on teha kindlaks valdkonnad, kus võrdlusandmed puuduvad või kus need ei ole seire 
jaoks piisavad ning kus tuleb näitajaid paremaks muuta.

Muudatusettepanek 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 116 a

Tulemuslikkuse seire

Liikmesriigid võivad kehtestada ÜPP 
strateegiakava raames kahe aasta 
tulemuste vahe-eesmärgid erandina 
käesoleva määruse artikli 115 lõike 1 
punktist b ning nad võivad jälgida neid 
sama sagedusega iga-aastastes 
tulemusaruannetes aasta kohta, milleks 
nende saavutamine on kavandatud.

Or. it
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Selgitus

Tulemusnäitajate vahe-eesmärgid peavad olema vähemalt kaheaastased.

Muudatusettepanek 4715
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad elektroonilise 
infosüsteemi, milles nad registreerivad ja 
säilitavad sellise põhilise teabe ÜPP 
strateegiakavade rakendamise kohta, mida 
on vaja seireks ja hindamiseks, eelkõige 
iga rahastamiseks valitud sekkumise, 
samuti lõpetatud sekkumised, sealhulgas 
teave iga toetusesaaja ja tegevuse kohta.

Liikmesriigid loovad elektroonilise 
infosüsteemi või kasutavad olemasolevat 
süsteemi, milles nad registreerivad ja 
säilitavad sellise põhilise teabe ÜPP 
strateegiakavade rakendamise kohta, mida 
on vaja seireks ja hindamiseks, eelkõige 
iga rahastamiseks valitud sekkumise, 
samuti lõpetatud sekkumised, sealhulgas 
teave iga toetusesaaja ja tegevuse kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb võimaldada rohkem paindlikkust.

Muudatusettepanek 4716
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad korraldusasutusele 
või teistele asutustele, kes on volitatud 
täitma korraldusasutuse ülesandeid, ÜPP 
strateegiakava seireks ja hindamiseks 
vajaliku teabe.

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad korraldusasutusele 
või piirkondlike asutuste ametitele või 
teistele asutustele, kes on volitatud täitma 
korraldusasutuse ülesandeid, ÜPP 
strateegiakava seireks ja hindamiseks 
vajaliku teabe.
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Or. pt

Muudatusettepanek 4717
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmeallikate loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmebaaside loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Or. es

Muudatusettepanek 4718
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmeallikate loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmebaaside loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Or. en

Selgitus

Näitajad peavad põhinema olemasolevatel andmetel ja teabel. On näitajaid, mille kohta 
asjaomasel geograafilisel tasandil puudub ametlik statistika. Euroopa Komisjon peab 
kõrvaldama teabelüngad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 223/2009/EÜ 
sätestatud Euroopa statistikaprogrammi raames.
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Muudatusettepanek 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmeallikate loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmeallikate loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Or. en

Selgitus

Täiend „täielik“ sobib tulemuse mõõtmiseks, kuid mõju mõõtmiseks peaks piisama 
teadusuuringutel ja proovivõttudel põhinevatest andmetest. Nõue, et andmeallikad peaksid 
olema täielikud, on kallis ja ei ole põhjendatud.

Muudatusettepanek 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
oma territoriaalsete pädevuste ulatuses 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava ja kui see on asjakohane, 
piirkondlike sekkumisprogrammide
sihtväärtuste saavutamiseks tehtut, 
kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 4721
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
oma piirkondlike volituste kohaselt ÜPP 
strateegiakava ning vajaduse korral 
piirkondlike kavade rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Or. pt

Muudatusettepanek 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 119 a

Poliitikavaldkondade arengusidususe 
järelevalve

1. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 208 tuleb ÜPP mõju 
arenguriikide toidusüsteemidele ning 
pikaajalisele toiduga kindlustatusele 
korrapäraselt ja sõltumatult hinnata. 
Hindamise käigus tuleb erilist tähelepanu 
pöörata, mõjule, mida ELi ja 
arenguriikide vahelised 
põllumajandustoodete ja toidu 
kaubandusvood avaldavad:

(i) toidu tootmisele, töötlemisele ja tarnele 
vähim arenenud riikides,

(ii) kohalikele väiketootjatele ja 
naispõllumajandustootjatele,

(iii) arenguriikide seisukohast tundlikele 
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toodetele,

(iv) nende sektorite toodetele, mille puhul 
antakse ÜPP tootmiskohustusega seotud 
toetusi ning rakendatakse ÜPP 
kriisiohjamismeetmeid.

2. Hindamise käigus analüüsitakse ELi 
turu vaatlusrühmade andmeid, 
juhtumiuuringuid, säästva arengu 
eesmärkide täitmist ning tõendeid, mille 
esitavad partnerriigid ja muud
asjakohased sidusrühmad nagu 
kodanikuühiskonna organisatsioonid. 
Selleks laiendatakse ELi turu 
vaatlusrühmade sektoripõhist ja 
geograafilist ulatust partnerriikide poolt 
tundlikeks tunnistatud toodetele ning 
vähim arenenud riikidele. Komisjon 
määrab delegeeritud õigusaktide kaudu 
kindlaks hindamise ulatuse ja korra.

3. Kui seireandmetest nähtub, et on oht 
arenguriigi põllumajandustoodete ja toidu 
tootmist ja töötlemist või toiduga 
kindlustatust ebasoodsalt mõjutata, 
väljastab Euroopa Komisjon varajase 
hoiatuse, mille tulemusel alustatakse ELi 
ja mõjutatud põllumajanduskogukondade 
ning partnerriigi valitsustega 
konsultatsioone parandusmeetmetes 
kokkuleppimise eesmärgil. Mõjutatud 
osapooltele tuleb tagada sotsiaalne kaitse.

4. Kui varajast hoiatust ei tehta, kuid 
ebasoodsad mõjud siiski ilmnevad, on 
mõjutatud osapoolel õigus esitada kaebus. 
Kaebused tuleb esitada Euroopa 
Parlamendi poliitikavaldkondade 
arengusidususe alalisele raportöörile ning 
neid käsitlevad Euroopa Komisjoni 
ärakuulamise eest vastutavad ametnikud. 
Tõendeid võivad esitada nii mõjutatud 
rühmad kui ka muud huvitatud isikud.

5. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile igal aastal aruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
ELi poliitilise reageeringu kohta.

Or. en
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Selgitus

ÜPP vahendite mõju vähim arenenud riikide põllumajandusele sõltub maailmaturu hindadest, 
kaubanduskordadest, tootmisvõimekusest ja partnerriikide poliitilistest valikutest. Seetõttu on 
nendelt turgudelt tõendite saamiseks vaja teha korrapäraseid hindamisi. Sotsiaalse kaitse 
klausel on ette nähtud ka CARIFORUMi-ELi partnerluslepingu artikli 25 lõikes 2b: 
sotsiaalset kaitset võib rakendada juhul, kui toodet imporditakse niivõrd suurtel kogustel ja 
sellistel tingimustel, mis põhjustab või võib põhjustada majanduses häireid, tuues kaasa 
sotsiaalseid probleeme.

Muudatusettepanek 4723
Clara Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 120 välja jäetud

Tulemusraamistiku rakendamise 
volitused

Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja 
seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Käesolev artikkel jäetakse välja, sest näitajate loetelu peab olema alusaktis hõlmatud.

Muudatusettepanek 4724
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 120 välja jäetud

Tulemusraamistiku rakendamise 
volitused

Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja 
seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 4725
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja seoses 
poliitika asjakohase seire ja hindamisega, 
näitajate arvutamise meetodeid ja vajalikke 
sätteid, et tagada liikmesriikide kogutud 
andmete täpsus ja usaldusväärsus. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid tulemusraamistiku sisu kohta. 
Osutatud õigusaktid sisaldavad 
taustanäitajate loetelu, muid näitajaid, mida 
on vaja seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 138 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4726
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Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja 
seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 138 
kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist vastu delegeeritud 
õigusaktid, mis sisaldavad üksikasjalikke 
eeskirju tulemusraamistiku kohta. 
Osutatud õigusaktid sisaldavad näitajate 
arvutamise meetodeid ja vajalikke sätteid, 
et tagada liikmesriikide kogutud andmete 
täpsus ja usaldusväärsus.

Or. et

Muudatusettepanek 4727
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IGA-AASTASED
TULEMUSARUANDED

IGA KOLME AASTA TAGANT 
ESITATAVAD TULEMUSARUANDED

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teiste ELi fondide puhul. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks iga-aastaseks seireks ja igal aastal 
esitatavaks tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta 
jooksul esitatav aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja 
usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 4728
Peter Jahr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 7 – peatükk 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IGA-AASTASED 
TULEMUSARUANDED

TULEMUSARUANDED

Or. de

Muudatusettepanek 4729
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastased tulemusaruanded Iga kolme aasta tagant esitatavad
tulemusaruanded

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teiste ELi fondide puhul. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks iga-aastaseks seireks ja igal aastal 
esitatavaks tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta 
jooksul esitatav aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja 
usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 4730
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastased tulemusaruanded Tulemusaruanded

Or. de
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Muudatusettepanek 4731
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel 
iga järgmise aasta 15. veebruariks kuni 
aastani 2030 esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga-aastase tulemusaruande 
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal 
esitatav aruanne hõlmab eelarveaastaid
2021 ja 2022. III jaotise II peatükis 
osutatud otsetoetuste puhul hõlmab 
aruanne ainult 2022. eelarveaastal.

1. Kuupäevad tulenevad artikkel 91 
seisukohast.

Or. et

Muudatusettepanek 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel 
iga järgmise aasta 15. veebruariks kuni 
aastani 2030 esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga-aastase tulemusaruande 
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal 
esitatav aruanne hõlmab eelarveaastaid 
2021 ja 2022. III jaotise II peatükis 
osutatud otsetoetuste puhul hõlmab 
aruanne ainult 2022. eelarveaastal.

1. 30. juunil 2026 ja 2030 esitavad 
liikmesriigid komisjonile tulemusaruande 
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta, 
mis hõlmab eelmiseid eelarveaastaid.

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
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laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4733
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni 
aastani 2030 esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga-aastase tulemusaruande
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal 
esitatav aruanne hõlmab eelarveaastaid 
2021 ja 2022. III jaotise II peatükis 
osutatud otsetoetuste puhul hõlmab 
aruanne ainult 2022. eelarveaastal.

1. 15. veebruariks 2026, 2028 ja 2030 
esitavad liikmesriigid komisjonile mitut 
aastat hõlmava tulemuslikkuse 
seirearuande ÜPP strateegiakava 
rakendamise kohta, mis käsitleb eelmisi
eelarveaastaid.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise kohustuse 
asendamisega 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatava mitut aastat hõlmava tulemuslikkuse 
seirearuandega, mis vastab täielikult raportööri poolt horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 4734
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni 
aastani 2030 esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga-aastase tulemusaruande 

1. Esimese aasta 30. juuniks ja 
seejärel kord iga kolme aasta järel 30 
juuniks kuni aastani 2030 esitavad 
liikmesriigid komisjonile iga kolme aasta 
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ÜPP strateegiakava rakendamise kohta 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal 
esitatav aruanne hõlmab eelarveaastaid 
2021 ja 2022. III jaotise II peatükis 
osutatud otsetoetuste puhul hõlmab 
aruanne ainult 2022. eelarveaastal.

tagant esitatava tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
kolmel eelarveaastal.

Or. en

Selgitus

15. veebruar oleks tulemusaruannete esitamiseks liiga vara. 30. juuni sobiks paremini.

Muudatusettepanek 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 30. juuniks 2023 – või vastavalt 
ajalise nihkega määruse ajalise nihkega 
jõustumise korral – ja seejärel iga järgmise 
aasta 30. juuniks kuni aastani 2030 
esitavad liikmesriigid komisjonile iga-
aastase tulemusaruande ÜPP strateegiakava 
rakendamise kohta eelmisel eelarveaastal. 
2023. aastal esitatav aruanne hõlmab 
eelarveaastaid 2021 ja 2022. III jaotise II 
peatükis osutatud otsetoetuste puhul 
hõlmab aruanne ainult 2022. eelarveaastat.

Or. de

Selgitus

Iga-aastaste tulemusaruannete esitamise tähtaeg iga aasta 15.02. on liiga vara. Pärast ELi 
eelarveaasta lõpetamist (iga aasta (16.10.-15.10.) jäävad ainult 4 kuud, mille sisse jääb ka 
veel aastavahetus. Praegu on kasutada 6 kuud. Seejuures tuleb eelkõige mõelda, et iga-
aastaste aruannete koostamise kulu on föderaalse korraldusega liikmesriikidel võrreldes 
käesoleva programmiperioodiga suurem.

Muudatusettepanek 4736
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Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni 
aastani 2030 esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga-aastase tulemusaruande 
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal esitatav 
aruanne hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 
2022. III jaotise II peatükis osutatud 
otsetoetuste puhul hõlmab aruanne ainult 
2022. eelarveaastal.

1. 30. juuniks 2023 – või vastavalt 
ajalise nihkega määruse ajalise nihkega 
jõustumise korral – ja seejärel iga viie 
aasta järel 30. juuniks kuni aastani 2030 
esitavad liikmesriigid komisjonile 
tulemusaruande ÜPP strateegiakava 
rakendamise kohta viiel eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastat.

Or. de

Selgitus

Iga-aastaste tulemusaruannete esitamise tähtaeg iga aasta 15.02. on liiga vara. Pärast ELi 
eelarveaasta lõpetamist (iga aasta (16.10.-15.10.) jäävad ainult 4 kuud, mille sisse jääb ka 
veel aastavahetus. Praegu on kasutada 6 kuud. Seejuures tuleb eelkõige mõelda, et iga-
aastaste aruannete koostamise kulu on föderaalse korraldusega liikmesriikidel võrreldes 
käesoleva programmiperioodiga.

Muudatusettepanek 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal, võttes arvesse selle sise- ja 
välismõjusid. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
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puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 4738
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. veebruariks 202X ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 202X. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 202X ja 202X. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 202X. 
eelarveaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 4739
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. maiks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. maiks kuni aastani 2030 
esitavad liikmesriigid komisjonile iga-
aastase tulemusaruande ÜPP strateegiakava 
rakendamise kohta eelmisel eelarveaastal. 
2023. aastal esitatav aruanne hõlmab 
eelarveaastaid 2021 ja 2022. III jaotise II 
peatükis osutatud otsetoetuste puhul 
hõlmab aruanne ainult 2022. eelarveaastal.
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Or. lt

Muudatusettepanek 4740
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 30. juuniks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 30. juuniks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

Or. hr

Muudatusettepanek 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. maiks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. maiks kuni aastani 2030 
esitavad liikmesriigid komisjonile iga-
aastase tulemusaruande ÜPP strateegiakava
rakendamise kohta eelmisel eelarveaastal. 
2023. aastal esitatav aruanne hõlmab 
eelarveaastaid 2021 ja 2022. III jaotise II 
peatükis osutatud otsetoetuste puhul 
hõlmab aruanne ainult 2022. eelarveaastal.

Or. it
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Selgitus

Võttes arvesse maksmiseks ja kulude aruandluseks nõutavat aega, ei ole realistlik nõuda 
aastaaruannet soovitatud kuupäevadeks.

Muudatusettepanek 4742
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta´15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 30. juuniks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 30. juuniks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

Or. it

Muudatusettepanek 4743
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 30. juuniks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 30. juuniks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastat.
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Or. en

Muudatusettepanek 4744
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viimane iga-aastane 
tulemusaruanne, mis esitatakse 15. 
veebruariks 2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

2. Viimane mitut aastat hõlmav 
tulemuslikkuse seirearuanne, mis 
esitatakse 15. veebruariks 2030, sisaldab 
kokkuvõtet rakendusperioodil tehtud 
hindamiste kohta.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise kohustuse 
asendamisega 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatava mitut aastat hõlmava tulemuslikkuse 
seirearuandega, mis vastab täielikult raportööri poolt horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 4745
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viimane iga-aastane
tulemusaruanne, mis esitatakse 15. 
veebruariks 2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

2. Viimane iga kolme aasta tagant 
esitatav tulemusaruanne, mis esitatakse 30. 
juuniks 2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4746
Franc Bogovič
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viimane iga-aastane 
tulemusaruanne, mis esitatakse 15. 
veebruariks 2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

2. Viimane iga-aastane 
tulemusaruanne, mis esitatakse 30. juuniks
2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viimane iga-aastane
tulemusaruanne, mis esitatakse 15. 
veebruariks 2030, sisaldab kokkuvõtet 
rakendusperioodil tehtud hindamiste kohta.

2. Viimane tulemusaruanne, mis 
esitatakse 30. juuniks 2030, sisaldab 
kokkuvõtet rakendusperioodil tehtud 
hindamiste kohta.

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4748
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et iga-aastane 
tulemusaruanne oleks vastuvõetav, peab 

3. Selleks et iga-aastane 
tulemusaruanne oleks vastuvõetav, peab 
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see sisaldama kogu lõigetes 4, 5 ja 6 
nõutavat teavet. Kui tulemusaruanne ei ole 
vastuvõetav, teatab komisjon sellest 
liikmesriigile 15 tööpäeva jooksul alates 
tulemusaruande kättesaamisest; vastasel 
juhul loetakse aruanne vastuvõetavaks.

see sisaldama kogu lõigetes 4, 5 ja 6 
nõutavat teavet. Kui tulemusaruanne ei ole 
vastuvõetav, teatab komisjon sellest 
liikmesriigile 15 tööpäeva jooksul alates 
tulemusaruande kättesaamisest; vastasel 
juhul loetakse aruanne vastuvõetavaks. 
Erandina lõikest 1 võib käesoleva artikli 
lõikes 4 osutatud saavutatud tulemusi ja 
kaugust saavutatavatest sihtväärtustest 
käsitleva aruandluse esitada hiljemalt 30. 
aprillil.

Or. en

Muudatusettepanek 4749
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et iga-aastane
tulemusaruanne oleks vastuvõetav, peab 
see sisaldama kogu lõigetes 4, 5 ja 6 
nõutavat teavet. Kui tulemusaruanne ei 
ole vastuvõetav, teatab komisjon sellest 
liikmesriigile 15 tööpäeva jooksul alates 
tulemusaruande kättesaamisest; vastasel 
juhul loetakse aruanne vastuvõetavaks.

3. Iga kolme aasta tagant esitatav
tulemusaruanne sisaldab lõigetes 4, 5 ja 6 
nõutavat teavet. Kui komisjonil on 
tulemusaruande kohta küsimusi, teatab ta
sellest liikmesriigile 15 tööpäeva jooksul 
alates iga kolme aasta tagant esitatava
tulemusaruande kättesaamisest. Komisjon 
ja asjaomane liikmesriik arutavad kõiki 
probleemseid küsimusi tõelises 
koostöövaimus.

Or. en

Muudatusettepanek 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et iga-aastane
tulemusaruanne oleks vastuvõetav, peab 

3. Selleks et tulemusaruanne oleks 
vastuvõetav, peab see sisaldama kogu 
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see sisaldama kogu lõigetes 4, 5 ja 6 
nõutavat teavet. Kui tulemusaruanne ei ole 
vastuvõetav, teatab komisjon sellest 
liikmesriigile 15 tööpäeva jooksul alates 
tulemusaruande kättesaamisest; vastasel 
juhul loetakse aruanne vastuvõetavaks.

lõigetes 4, 5 ja 6 nõutavat teavet. Kui 
tulemusaruanne ei ole vastuvõetav, teatab 
komisjon sellest liikmesriigile 15 tööpäeva 
jooksul alates tulemusaruande 
kättesaamisest; vastasel juhul loetakse 
aruanne vastuvõetavaks.

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja 
kooskõlas artikli 118 teise lõiguga. 
Aruanded sisaldavad ka teavet tegelike 
väljundite, kulude ja tulemuste kohta ning 
seda, kui kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

Tulemusaruannetes esitatakse põhiline 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta, viidates 
finantsandmetele ja kooskõlas artikli 118 
teise lõiguga. Aruanded sisaldavad ka 
teavet tulemuste kohta ning seda, kui 
kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).
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Muudatusettepanek 4752
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja kooskõlas 
artikli 118 teise lõiguga. Aruanded 
sisaldavad ka teavet tegelike väljundite, 
kulude ja tulemuste kohta ning seda, kui 
kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

Iga kolme aasta tagant esitatavates
tulemusaruannetes esitatakse põhiline teave 
ÜPP strateegiakava rakendamise kohta, 
viidates finantsandmetele ning väljund- ja 
tulemusnäitajatele ja kooskõlas artikli 118 
teise lõiguga. Aruanded sisaldavad ka 
teavet väljundite, kulude ja tulemuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja kooskõlas 
artikli 118 teise lõiguga. Aruanded 
sisaldavad ka teavet tegelike väljundite, 
kulude ja tulemuste kohta ning seda, kui 
kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund-, tulemus- ja mõjunäitajatele ja 
kooskõlas artikli 118 teise lõiguga. 
Aruanded sisaldavad ka teavet tegelike 
väljundite ja mõjude, kulude ja tulemuste 
kohta ning seda, kui kaugel ollakse 
saavutatavatest sihtväärtustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 4754
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja kooskõlas 
artikli 118 teise lõiguga. Aruanded 
sisaldavad ka teavet tegelike väljundite, 
kulude ja tulemuste kohta ning seda, kui 
kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

Tulemusaruannetes esitatakse põhiline 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta, viidates 
finantsandmetele ning väljund- ja 
tulemusnäitajatele ja kooskõlas artikli 118 
teise lõiguga. Aruanded sisaldavad ka 
teavet tegelike väljundite, kulude ja 
tulemuste kohta ning seda, kui kaugel 
ollakse saavutatavatest sihtväärtustest.

Or. de

Muudatusettepanek 4755
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude 
suhtarv 50 % erinev kavandatud aastasest 
väljundi- ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See nõue ei aita ELi eesmärke sujuvalt saavutada, seega tuleb see välja jätta.

Muudatusettepanek 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude 
suhtarv 50 % erinev kavandatud aastasest 
väljundi- ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4757
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude 
suhtarv 50 % erinev kavandatud aastasest 
väljundi- ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise kohustuse 
asendamisega 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatava mitut aastat hõlmava tulemuslikkuse 
seirearuandega, mis vastab täielikult raportööri poolt horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutele.
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Muudatusettepanek 4758
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude 
suhtarv 50 % erinev kavandatud aastasest 
väljundi- ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude suhtarv 
50 % erinev kavandatud aastasest väljundi-
ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

Kui käesoleva määruse artiklis 89 
nimetamata sekkumisliikide puhul on 
tegeliku väljundi ja tegelike kulude suhtarv 
33 % erinev kavandatud aastasest väljundi-
ja kulusuhtest, esitab liikmesriik 
põhjenduse selle kõrvalekalde kohta.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et on ka ettepanekuid teha kontrolle iga kahe aasta tagant ning et kõrvalekallete 
avastamiseks, liikmesriigiga arutelude pidamiseks ning tegevuskavasse kandmiseks ja 
rakendamiseks kulub üks aasta, on kavandatud/makstud ning tegelike väljundite suhtarvu 
seadmine 50 %-le liiga palju, kuna see võib tähendada pool ELi kuludest. Piirame selle 
suhtarvu kolmandikuga.
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Muudatusettepanek 4760
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esitatud andmed peavad seostuma 
osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte eelmisel 
eelarveaastal rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, 
kui see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

5. Esitatud andmed peavad seostuma 
osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Samuti peavad 
need andmed olema seotud eelmisel 
eelarveaastal ÜPP strateegiakava 
rakendamisel saavutatuga, ÜPP 
strateegiakava toimimist mõjutavate 
asjaoludega.

Or. en

Muudatusettepanek 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esitatud andmed peavad seostuma 
osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte eelmisel 
eelarveaastal rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, kui 
see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

5. Esitatud andmed peavad seostuma 
osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, kui 
see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

Or. fr
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Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4762
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esitatud andmed peavad seostuma 
osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte eelmisel 
eelarveaastal rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, kui 
see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

5. Esitatud andmed peavad seostuma 
osaliselt ja täielikult rakendatud 
sekkumismeetmetega seotud näitajate 
saavutatud väärtustega. Aruannetes 
esitatakse ka kokkuvõte rakendatud ÜPP 
strateegiakava rakendamise seisust ja 
teemadest, mis mõjutavad ÜPP 
strateegiakava täitmist, eelkõige vahe-
eesmärkidest kõrvalekaldumistega seotud 
kõrvalekalded, esitades põhjendused ja, kui 
see on asjakohane, kirjeldades võetud 
meetmeid.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on üksnes keeleline, mis tuleneb teistest käesolevas artiklis tehtud 
muudatustest.

Muudatusettepanek 4763
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud iga-aastasele 
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab 
aruande heaks, lähtudes iga-aastases 
tulemusaruandes esitatud teabest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud iga-aastasele 
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab 
aruande heaks, lähtudes iga-aastases 
tulemusaruandes esitatud teabest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4765
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud iga-aastasele 
tulemusaruandele hinnangu, teeb 

7. Komisjon annab mitut aastat 
hõlmavale tulemusaruandele hinnangu, 
lähtudes mitut aastat hõlmavas 
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raamatupidamiskontrolli ja kiidab 
aruande heaks, lähtudes iga-aastases 
tulemusaruandes esitatud teabest.

tulemuslikkuse seirearuandes esitatud 
teabest, ja ta võib teha mitut aastat 
hõlmava tulemuslikkuse seirearuande 
kohta märkuseid ühe kuu jooksul pärast 
selle esitamist.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise kohustuse 
asendamisega 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatava mitut aastat hõlmava tulemuslikkuse 
seirearuandega, mis vastab täielikult raportööri poolt horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 4766
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud iga-aastasele
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab aruande 
heaks, lähtudes iga-aastases
tulemusaruandes esitatud teabest.

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud 
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab aruande 
heaks, lähtudes tulemusaruandes esitatud 
teabest.

Or. de

Muudatusettepanek 4767
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud iga-aastasele
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab aruande 
heaks, lähtudes iga-aastases

7. Komisjon annab määruse (EL) 
[HzR] artiklis [52] osutatud 
tulemusaruandele hinnangu, teeb 
raamatupidamiskontrolli ja kiidab aruande 
heaks, lähtudes iga kolme aasta tagant 
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tulemusaruandes esitatud teabest. esitatavas tulemusaruandes esitatud 
teabest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teiste ELi fondide puhul. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks iga-aastaseks seireks ja igal aastal 
esitatavaks tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta 
jooksul esitatav aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja 
usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 4768
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga-aastase tulemusaruande 
hinnangus võib komisjon teha oma 
tähelepanekud iga-aastaste
tulemusaruannete kohta ühe kuu jooksul 
pärast aruannete esitamist. Kui komisjon 
ei esita oma tähelepanekuid nimetatud 
tähtaja jooksul, loetakse aruanded 
vastuvõetuks.

välja jäetud

Artiklit 108 komisjoni tegevuse tähtaja 
arvutamise kohta kohaldatakse mutatis 
mutandis.

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tagada kooskõla horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutega jätta välja tulemuslikkuse mitut aastat hõlmava seirega seotud rahalised 
karistused. Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline ja 
tulemusraamistiku laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab 
võimaldama ÜPP paremat juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve.
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Muudatusettepanek 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga-aastase tulemusaruande 
hinnangus võib komisjon teha oma 
tähelepanekud iga-aastaste 
tulemusaruannete kohta ühe kuu jooksul 
pärast aruannete esitamist. Kui komisjon 
ei esita oma tähelepanekuid nimetatud 
tähtaja jooksul, loetakse aruanded 
vastuvõetuks.

välja jäetud

Artiklit 108 komisjoni tegevuse tähtaja 
arvutamise kohta kohaldatakse mutatis 
mutandis.

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4770
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastase tulemusaruande hinnangus võib 
komisjon teha oma tähelepanekud iga-
aastaste tulemusaruannete kohta ühe kuu 
jooksul pärast aruannete esitamist. Kui 
komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.

Iga-aastase tulemusaruande hinnangus võib 
komisjon teha oma tähelepanekud iga-
aastaste tulemusaruannete kohta ühe kuu 
jooksul pärast aruannete täielikku
esitamist. Kui komisjon ei esita oma 
tähelepanekuid nimetatud tähtaja jooksul, 
loetakse aruanded vastuvõetuks.
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Or. en

Muudatusettepanek 4771
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastase tulemusaruande hinnangus 
võib komisjon teha oma tähelepanekud iga-
aastaste tulemusaruannete kohta ühe kuu 
jooksul pärast aruannete esitamist. Kui 
komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.

Tulemusaruande hinnangus võib komisjon 
teha oma tähelepanekud iga-aastaste 
tulemusaruannete kohta kuni ühe kuu 
jooksul pärast aruannete esitamist. Kui 
komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 4772
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastase tulemusaruande hinnangus võib 
komisjon teha oma tähelepanekud iga-
aastaste tulemusaruannete kohta ühe kuu 
jooksul pärast aruannete esitamist. Kui 
komisjon ei esita oma tähelepanekuid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse 
aruanded vastuvõetuks.

Iga-aastase tulemusaruande hinnangus võib 
komisjon teha oma tähelepanekud 
tulemusaruannete kohta ühe kuu jooksul 
pärast aruannete esitamist. Kui komisjon ei 
esita oma tähelepanekuid nimetatud tähtaja 
jooksul, loetakse aruanded vastuvõetuks.

Or. de

Muudatusettepanek 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 25 %, võib 
komisjon paluda liikmesriigil esitada 
tegevuskava, mis on kooskõlas määruse 
(EL) nr [HZR] artikli 39 lõikega 1 ning 
milles kirjeldatakse kavandatavaid 
parandusmeetmeid ja eeldatavat ajakava.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline. Tulemusraamistiku 
laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab võimaldama ÜPP paremat 
juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve. Tehakse ettepanek muuta 
tulemusaruanne mitut aastat hõlmavaks ning eraldada see kontrollimisest ja heakskiitmisest 
(tähtaja ja sisu poolest).

Muudatusettepanek 4774
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 25 %, võib 
komisjon paluda liikmesriigil esitada 
tegevuskava, mis on kooskõlas määruse 
(EL) nr [HZR] artikli 39 lõikega 1 ning 
milles kirjeldatakse kavandatavaid 
parandusmeetmeid ja eeldatavat ajakava.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tagada kooskõla horisontaalmääruses tehtud 
ettepanekutega jätta välja tulemuslikkuse mitut aastat hõlmava seirega seotud rahalised 
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karistused. Tulemuspõhise lähenemise kasutuselevõtmine peab olema järk-järguline ja 
tulemusraamistiku laiendamine esimesele põhivaldkonnale on oluline etapp, mis peab 
võimaldama ÜPP paremat juhtimist keskpikas/pikas perioodis, toomata kaasa rahatrahve.

Muudatusettepanek 4775
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 25 %, võib 
komisjon paluda liikmesriigil esitada 
tegevuskava, mis on kooskõlas määruse 
(EL) nr [HZR] artikli 39 lõikega 1 ning 
milles kirjeldatakse kavandatavaid 
parandusmeetmeid ja eeldatavat ajakava.

välja jäetud

Or. pt


	1171755ET.docx

