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Muudatusettepanek 4776
Herbert Dorfmann

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. it

Muudatusettepanek 4777
Norbert Erdős

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. en

Muudatusettepanek 4778
Franc Bogovič

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.

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on puudujääk
vastavast vahe-eesmärgi väärtusest üle 
35 %, esitab liikmesriik selle kõrvalekalde 
kohta põhjenduse. Vajaduse korral 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.

Or. en

Muudatusettepanek 4779
Ricardo Serrão Santos

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.

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 tuleb koostada 
komisjoniga konsulteerides kooskõlas 
määruse (EL) nr [HZR] artikli 39 lõikega 1 
ning milles kirjeldatakse kavandatavaid 
parandusmeetmeid ja selle elluviimise
eeldatavat ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 4780
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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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.

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 15 %, 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.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et on esitatud ettepanekuid teha kontrolle iga kahe aasta tagant ning et erinevuste 
märkamiseks, liikmesriigiga arutamiseks, tegevuskava kindlaksmääramiseks ja elluviimiseks 
kuluks üks aasta, ei taga 25 % suurune kõrvalekalle eeldatavatest/makstud ja tegelikest 
väljunditest ELi vahendite otstarbekat kasutamist, sest see võimaldaks jätkata iga-
aastast/igakuist ELi vahendite eraldamist, isegi kui veerandit tulemustest ei saavutata. 
Täpsema ja paremini reageeriva kontrollisüsteemi tagamiseks piirame seda 15 %ni.

Muudatusettepanek 4781
Sandra Kalniete, Ivari Padar

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.

9. Kui ühe või mitme tulemusnäitaja 
väärtusest selgub, et asjaomase 
aruandeaasta puhul on erinevus vastavast 
vahe-eesmärgi väärtusest üle 35 %, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 4782
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga-aastased tulemusaruanded ning 
kodanike jaoks koostatud nende sisu 
kokkuvõte, tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

10. Kolmeaastased tulemusaruanded 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 4783
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga-aastased tulemusaruanded 
ning kodanike jaoks koostatud nende sisu 
kokkuvõte, tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

10. Kodanike jaoks koostatakse 
mitmeaastaste tulemusaruannete sisu 
kokkuvõte ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise nõude 
kaotamisega, mis asendatakse 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatavate mitmeaastaste 
tulemusaruannetega, ning see on täielikult kooskõlas horisontaalmääruse raportööri 
ettepanekutega.

Muudatusettepanek 4784
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga-aastased tulemusaruanded ning 
kodanike jaoks koostatud nende sisu 
kokkuvõte, tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

10. Tulemusaruanded ning kodanike 
jaoks koostatud nende sisu kokkuvõte, 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. fr
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Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4785
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Iga-aastased tulemusaruanded ning 
kodanike jaoks koostatud nende sisu 
kokkuvõte, tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

10. Tulemusaruanded ning kodanike 
jaoks koostatud nende sisu kokkuvõte, 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. de

Muudatusettepanek 4786
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Enne lõikes 1 osutatud 
mitmeaastase tulemusaruande esitamise 
aasta 15. oktoobrit esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
liikmesriikide mitmeaastaste 
tulemusaruannete põhjal võrdluse, milles 
käsitletakse liikmesriikide edusamme 
riiklikes ÜPP strateegiakavades sätestatud 
eesmärkide saavutamisel.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada parlamentaarset kontrolli komisjoni ja 
liikmesriikide poolse ÜPP strateegiakavade rakendamise üle.
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Muudatusettepanek 4787
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse 
eeskirjad iga-aastaste tulemusaruannete 
sisu esitamise kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4788
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse 
eeskirjad iga-aastaste tulemusaruannete 
sisu esitamise kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 4789
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjon võtab vastu 11. Komisjon võtab vastu 
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rakendusaktid, milles sätestatakse eeskirjad 
iga-aastaste tulemusaruannete sisu 
esitamise kohta. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

rakendusaktid, milles sätestatakse eeskirjad 
tulemusaruannete sisu esitamise kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4790
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse eeskirjad 
iga-aastaste tulemusaruannete sisu 
esitamise kohta. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

11. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse eeskirjad 
tulemusaruannete sisu esitamise kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 4791
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

122 Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

122 Iga kolme aasta järel toimuv 
läbivaatuskoosolek
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Or. en

Muudatusettepanek 4792
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastane läbivaatuskoosolek Läbivaatuskoosolek

Or. fr

Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4793
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad korraldavad igal aastal koos 
komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4794
Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad korraldavad igal aastal koos 
komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 4795
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Liikmesriigid korraldavad koos 
komisjoniga hindamiskoosoleku, mida 
juhatatakse ühiselt või juhatab seda 
komisjon ja mis toimub kõige varem kaks 
kuud pärast mitmeaastase tulemusaruande 
esitamist.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas iga-aastase tulemusaruande esitamise nõude 
kaotamisega, mis asendatakse 2026., 2028. ja 2030. aastal esitatavate mitmeaastaste 
tulemusaruannetega, ning see on täielikult kooskõlas horisontaalmääruse raportööri 
ettepanekutega.

Muudatusettepanek 4796
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 

1. Liikmesriigid korraldavad koos 
komisjoniga hindamiskoosoleku, mida 
juhatatakse ühiselt või juhatab seda 
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ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

komisjon ja mis toimub kõige varem kaks 
kuud pärast iga-aastase tulemusaruande 
esitamist.

Or. fr

Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4797
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

1. Liikmesriigid korraldavad iga 
kolme aasta järel koos komisjoniga 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt ja mis toimub kõige varem kaks 
kuud pärast kolmeaastase tulemusaruande 
esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4798
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastase hindamiskoosoleku 
eesmärk on analüüsida iga kava 
tulemuslikkust, sealhulgas edusamme 
seatud sihtväärtuste saavutamisel, mis 
tahes probleeme, mis võivad mõjutada 
tulemuslikkust ja varasemaid või tulevasi 
meetmeid, mida kavatsetakse probleemide 
lahendamiseks võtta.

2. Hindamiskoosoleku eesmärk on 
analüüsida iga kava tulemuslikkust, 
sealhulgas edusamme seatud sihtväärtuste 
saavutamisel, mis tahes probleeme, mis 
võivad mõjutada tulemuslikkust ja 
varasemaid või tulevasi meetmeid, mida 
kavatsetakse probleemide lahendamiseks 
võtta.
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Or. fr

Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4799
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastase hindamiskoosoleku 
eesmärk on analüüsida iga kava 
tulemuslikkust, sealhulgas edusamme 
seatud sihtväärtuste saavutamisel, mis 
tahes probleeme, mis võivad mõjutada 
tulemuslikkust ja varasemaid või tulevasi 
meetmeid, mida kavatsetakse probleemide 
lahendamiseks võtta.

2. Hindamiskoosoleku eesmärk on 
analüüsida iga kava tulemuslikkust, 
sealhulgas edusamme seatud sihtväärtuste 
saavutamisel, mis tahes probleeme, mis 
võivad mõjutada tulemuslikkust ja 
varasemaid või tulevasi meetmeid, mida 
kavatsetakse probleemide lahendamiseks 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 4800
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VII jaotis – 2 a. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a PEATÜKK (uus) –
TULEMUSLIKKUSE VAHEARUANNE

Artikkel 122 a (uus) — Tulemuslikkuse 
vahearuanne

1.Liikmesriigid esitavad komisjonile 
2025. aasta lõpuks tulemuslikkuse 
vahearuande, milles hinnatakse 
strateegiakava üldist mõju artiklis 6 
osutatud ÜPP erieesmärkidele ja mis 
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hõlmab ajavahemikku kuni 2024. aasta 
lõpuni.

2.Tulemuslikkuse vahearuandes 
esitatakse peamine kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne teave strateegiakava 
rakendamise kohta seoses käesoleva 
määruse I lisas osutatud mõjunäitajate 
saavutamisega.

3.Kui ühe või mitme mõjunäitaja 
väärtusest ei ilmne paranemist võrreldes 
artikli 103 lõikes 2 osutatud vajaduste
hinnangus kirjeldatud olukorraga, võib 
komisjon paluda liikmesriigil esitada 
määruse (EL) [HzR] artikli 39 lõike 1 
kohase tegevuskava, milles kirjeldatakse 
kavandatavaid parandusmeetmeid ja 
eeldatavat ajakava, et saavutada 
mõjunäitajate jaoks kindlaks määratud 
eesmärgid kooskõlas artikli 91 esimese 
lõiguga.

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
milles sätestatakse eeskirjad 
tulemuslikkuse vahearuannete sisu 
esitamise kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4801
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VII jaotis – 3. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PREEMIASÜSTEEM HEADE 
KESKKONNA- JA KLIIMAALASTE
TULEMUSTE PUHUL

PREEMIASÜSTEEM HEADE 
KESKKONNA-, KLIIMA- JA 
LOOMADE HEAOLU ALASTE
TULEMUSTE PUHUL

Or. en
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Muudatusettepanek 4802
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
VII jaotis – 3. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PREEMIASÜSTEEM HEADE 
KESKKONNA- JA KLIIMAALASTE 
TULEMUSTE PUHUL

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4803
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. es

Muudatusettepanek 4804
Michel Dantin



PE631.998v01-00 16/94 AM\1171806ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku kohaselt tuleb tulemuspreemiaga seonduv artikkel välja jätta, 
kuna tegemist ei ole tulemuspreemiaga.

Muudatusettepanek 4805
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.
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2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. lt

Muudatusettepanek 4806
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. ro

Muudatusettepanek 4807
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Muudatusettepanek 4808
Ulrike Müller, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.
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Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Muudatusettepanek 4809
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Muudatusettepanek 4810
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud
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Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Muudatusettepanek 4811
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.
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Or. en

Muudatusettepanek 4812
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Selgitus

N-ö tulemuspreemia ei ole midagi muud kui kahekordne karistus, sest see võib lisanduda 
maksete peatamisele, mida komisjon võib eesmärkide mittetäitmise korral teha otsustada.

Muudatusettepanek 4813
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia
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1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Selgitus

N-ö tulemuspreemia ei ole midagi muud kui kahekordne karistus, sest see võib lisanduda 
maksete peatamisele, mida komisjon võib eesmärkide mittetäitmise korral teha otsustada.

Muudatusettepanek 4814
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.
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Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Selgitus

See ei ole preemia, samuti suurendab see halduskoormust.

Muudatusettepanek 4815
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Muudatusettepanek 4816
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. en

Muudatusettepanek 4817
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 välja jäetud

Tulemuspreemia

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 2026 
tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

2.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
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vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

Or. de

Selgitus

5 % liikmesriigile ette nähtud EAFRD vahenditest tuleks eraldada ainult juhul, kui täidetud 
on vähemalt 90 % selles valdkonnas 2025. aastaks seatud eesmärkidest. Ei ole selge, kuidas 
programmitöö perioodi lõpus saab tulemuspreemiat tõhusalt ja kiiresti jaotada.

Lisaks võib see süsteem kahjustada jõupingutusi, mille eesmärk on parandada 
põllumajanduspoliitika tõhusust keskkonna ja kliima kaitsmise vahendina, sest ressursid on 
suunatud meetmetele, mis kõige tõenäolisemalt tagavad tulemuspreemia andmise.

Muudatusettepanek 4818
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

123 Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

123 Tingimuslik tulemusmakse

Or. en

Selgitus

Seda ei tohiks nimetada preemiaks, kui raha saadakse kinni peetud vahenditest, mis esmalt 
põllumajandustootjale võlgnetakse.

Muudatusettepanek 4819
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-

välja jäetud
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ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

Or. fr

Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4820
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 4821
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-
ja kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 4822
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 124 
lõikes 1 sätestatud tingimuse.

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna-, 
kliima- ja loomade heaolu eesmärkidega, 
tingimusel et asjaomane liikmesriik on 
täitnud artikli 124 lõikes 1 sätestatud 
tingimuse.

Or. en

Muudatusettepanek 4823
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidele võib anda aastal 
2026 tulemuspreemiat, et premeerida 
rahuldavaid tulemusi seoses keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega, tingimusel et 
asjaomane liikmesriik on täitnud artikli 
124 lõikes 1 sätestatud tingimuse.

1. Teatav protsent vahenditest 
peetakse 2026. aastal liikmesriikide 
eraldisest kinni, et soodustada keskkonna-
ja kliimaeesmärkide saavutamist 
kooskõlas artikli 124 lõikega 1.

Or. en

Muudatusettepanek 4824
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuspreemia suurus on 5 % välja jäetud
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liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Or. ro

Muudatusettepanek 4825
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4826
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

Tulemuspreemia suurus on 5 % 
liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud VII ja
IX lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 4827
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuspreemia suurus on 5 % Kinni peetakse 5 % liikmesriigi jaoks 
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liikmesriigi jaoks 2027. eelarveaastal ette 
nähtud summast, mis on kehtestatud IX 
lisas.

2027. eelarveaastal ette nähtud summast, 
mis on kehtestatud IX lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 4828
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4829
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja 
EAFRD vahel ümberpaigutatud 
vahendeid tulemuspreemia arvutamisel 
arvesse ei võtmata.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 4830
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja EAFRD Artiklite 15 ja 90 alusel EAGFi ja EAFRD 
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vahel ümberpaigutatud vahendeid 
tulemuspreemia arvutamisel arvesse ei 
võtmata.

vahel ümberpaigutatud vahendeid 
kinnipeetava summa puhul arvesse ei 
võeta.

Or. en

Muudatusettepanek 4831
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
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tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 4832
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
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nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Tulemustel põhineva lähenemisviisi kasutuselevõtt peab toimuma etapiviisiliselt. 
Tulemusraamistiku laiendamine 1. sambale on oluline samm, mis peaks võimaldama ÜPP 
paremat haldamist keskpikas ja pikas perspektiivis, ilma et see tooks kaasa rahalist karistust. 
Tehakse ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ja eraldada see iga-aastasest 
tulemuslikkuse kontrollist (tähtaja ja sisu seisukohast).

Muudatusettepanek 4833
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine
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1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku kohaselt tuleb tulemuspreemiaga seonduv artikkel välja jätta, 
kuna tegemist ei ole tulemuspreemiaga.

Muudatusettepanek 4834
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.
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5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 4835
Ulrike Müller, Pavel Telička

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.
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3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4836
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
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sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4837
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud
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Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 4838
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.
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6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4839
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.
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4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4840
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
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otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4841
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
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liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Kui artikkel 123 välja jäetakse, on ka artikkel 124 mittevajalik.
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Muudatusettepanek 4842
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
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millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4843
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
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eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

N-ö tulemuspreemia ei ole midagi muud kui kahekordne karistus, sest see võib lisanduda 
maksete peatamisele, mida komisjon võib eesmärkide mittetäitmise korral teha otsustada.

Muudatusettepanek 4844
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
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kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 4845
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 välja jäetud

Tulemuspreemia määramine

1. 2026. aasta tulemusaruande hindamise 
alusel antakse liikmesriikide eraldisest 
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artikli 123 teise lõigu kohaselt kinni 
peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtused 
on saavutatud, eraldab komisjon lõikes 2 
osutatud otsuse alusel asjaomastele 
liikmesriikidele tulemuspreemia summa, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud sihtväärtusi ei 
saavutata, ei täida komisjon 2027. 
eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega nähakse ette üksikasjalik kord, 
millega tagada ühtne lähenemisviis 
tulemuspreemia eraldamisel 
liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Kui artikkel 123 välja jäetakse, on ka artikkel 124 mittevajalik.
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Muudatusettepanek 4846
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 4847
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4848
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Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest. Komisjon tagab, et ÜPP 
strateegiakavade sihtväärtused oleksid 
ambitsioonikuse ja teostatavuse poolest 
samaväärsed, et tagada võrdsed 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 4849
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Ana Miranda
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e, f ja i ette 
nähtud keskkonna-, kliima- ja loomade 
heaolu alaste eesmärkide suhtes 
kehtestatud tulemusnäitajad on jõudnud 
2025. aasta jooksul vähemalt 90 % 
tasemele nende sihtväärtusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 4850
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud vahenditest sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 4851
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 4852
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab kahe kuu jooksul 
pärast iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist 2026. aastal vastu 
rakendusakti, ilma et kohaldataks artiklis 
139 osutatud komiteemenetlust, et 
otsustada iga liikmesriigi puhul, kas 
nende ÜPP strateegilised kavad on 
saavutanud käesoleva artikli lõikega 1 ette 
nähtud sihtväärtused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4853
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele 
tulemuspreemia summa, mis määratakse 
lõplikult kindlaks 2027. majandusaasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4854
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele 
tulemuspreemia summa, mis määratakse 
lõplikult kindlaks 2027. majandusaasta 

välja jäetud
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kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 4855
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele 
tulemuspreemia summa, mis määratakse 
lõplikult kindlaks 2027. majandusaasta 
kohta.

3. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtused on saavutatud, eraldab 
komisjon lõikes 2 osutatud otsuse alusel 
asjaomastele liikmesriikidele vahendid, 
mis määratakse lõplikult kindlaks 2027. 
majandusaasta kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4856
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida 
komisjon 2027. eelarveaastaks võetud 
kohustusi asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4857
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida 
komisjon 2027. eelarveaastaks võetud 
kohustusi asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 4858
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida komisjon 
2027. eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida komisjon 
2027. eelarveaastaks võetud kohustusi 
asjaomastelt riikidelt kinni peetud 
vahendite osas.

Or. en

Muudatusettepanek 4859
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 4860
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4861
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tulemuspreemia määramisel võib 
komisjon arvesse võtta vääramatu jõu 
juhtusid ja tõsiseid sotsiaalmajanduslikke 
kriise, mis takistasid asjakohaste vahe-
eesmärkide saavutamist.

5. Kaaludes kinni peetud vahendite 
vabastamise küsimust võib komisjon 
arvesse võtta vääramatu jõu juhtusid ja 
tõsiseid sotsiaalmajanduslikke kriise, mis 
takistasid asjakohaste vahe-eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4862
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
üksikasjalik kord, millega tagada ühtne 
lähenemisviis tulemuspreemia 
eraldamisel liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 4863
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega nähakse ette 
üksikasjalik kord, millega tagada ühtne 
lähenemisviis tulemuspreemia 
eraldamisel liikmesriikidele. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4864
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad teevad eelhindamisi, et 
parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

Or. en

Selgitus

Eelhindamine on oluline vahend strateegiakava sidususe hindamiseks ja parandamiseks. 
Seetõttu on oluline, et piirkondlike sekkumiste ja piirkondlike sekkumisprogrammide puhul 
saaksid hindamist korraldada ka piirkonnad.

Muudatusettepanek 4865
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus



AM\1171806ET.docx 57/94 PE631.998v01-00

ET

Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad teevad eelhindamisi, et 
parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

Or. es

Muudatusettepanek 4866
Ivan Jakovčić

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
erieesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ning 
arengupotentsiaali ning kogemusi, mis on 
saadud ÜPP rakendamisel eelmistel 
programmitöö perioodidel;

(a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
erieesmärkide saavutamisse ja 3a jaos 
osutatud mahepõllumajanduse panus, 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi ning arengupotentsiaali ning 
kogemusi, mis on saadud ÜPP 
rakendamisel eelmistel programmitöö 
perioodidel;

Or. en

Muudatusettepanek 4867
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
erieesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ning 
arengupotentsiaali ning kogemusi, mis on 
saadud ÜPP rakendamisel eelmistel 
programmitöö perioodidel;

(a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
erieesmärkide saavutamisse ja artiklis 13a 
osutatud mahepõllumajanduse panus, 
võttes arvesse riiklikke ja piirkondlikke 
vajadusi ning arengupotentsiaali ning 
kogemusi, mis on saadud ÜPP 
rakendamisel eelmistel programmitöö 
perioodidel;
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Or. en

Muudatusettepanek 4868
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kuidas tagada, et kavandatud ÜPP 
strateegiakavas kasutataks soolise aspekti 
arvestamist ja sooteadlikku eelarvestamist 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 4869
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus;

(g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete, 
sealhulgas sooliselt segregeeritud 
andmete kogumise menetluste sobivus;

Or. en

Muudatusettepanek 4870
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad hindavad ÜPP 
strateegiakavasid ning vajaduse korral 
piirkondliku sekkumise programme, et 
parandada nende väljatöötamise ja 
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lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

rakendamise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust, liidu lisaväärtust ja mõju seoses 
nende osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

Or. es

Muudatusettepanek 4871
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

1. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, vajaduse korral ka 
piirkondliku sekkumise programme, et 
parandada nende väljatöötamise ja 
rakendamise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust, liidu lisaväärtust ja mõju seoses 
nende osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

Or. en

Selgitus

On oluline, et piirkonnad hindaksid piirkondlikke sekkumisprogramme nende rakendamise 
ajal.

Muudatusettepanek 4872
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
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ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1. Neid 
hindamisi tehakse sootundlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 4873
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid delegeerivad 
hindamised sõltumatult tegutsevatele 
ekspertidele.

2. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad delegeerivad hindamised 
sõltumatult tegutsevatele ekspertidele.

Or. en

Muudatusettepanek 4874
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et on 
kehtestatud menetlused hindamiseks 
vajalike andmete koostamiseks ja 
kogumiseks.

3. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad tagavad, et on kehtestatud 
menetlused hindamiseks vajalike andmete 
koostamiseks ja kogumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4875
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid vastutavad selle eest, 
et ÜPP strateegiakava sekkumisi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamiseks hinnatakse nõuetekohaselt.

4. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad vastutavad selle eest, et ÜPP 
strateegiakava sekkumisi artikli 6 lõikega 1 
ette nähtud erieesmärkide saavutamiseks 
hinnatakse nõuetekohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 4876
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid koostavad 
hindamiskava, mis sisaldab andmeid 
kavandatud hindamise kohta 
rakendusperioodi jooksul.

5. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad koostavad hindamiskava, mis 
sisaldab andmeid kavandatud hindamise 
kohta rakendusperioodi jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 4877
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid esitavad 
hindamiskava seirekomisjonile hiljemalt 
üks aasta pärast ÜPP strateegiakava 
vastuvõtmist.

6. Liikmesriigid ning vajaduse korral 
piirkonnad esitavad hindamiskava 
pädevale seirekomisjonile hiljemalt üks 
aasta pärast ÜPP strateegiakava 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 4878
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 127

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 127 välja jäetud

Tulemushindamine ja hinnang

1. Komisjon koostab mitmeaastase kava 
ÜPP hindamiseks, mille läbiviimise eest ta 
ise vastutab.

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise 
algust, võttes arvesse I lisas esitatud 
näitajaid. Komisjon võib kasutada kogu 
asjakohast teavet, mis on juba kättesaadav 
vastavalt [uue finantsmääruse] artiklile 
[128].

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust.

4. ÜPP, sealhulgas ÜPP strateegiakavade 
hindamisel saadud tõendite ja muu 
asjakohaste teabeallikate põhjal esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule pärast vahehindamise 
lõpetamist esialgse aruande kõnealuse 
artikli rakendamise kohta, sealhulgas 
esimesed tulemused ÜPP tulemuslikkuse 
kohta. Teine aruanne, mis sisaldab 
hinnangut ÜPP tulemuslikkuse kohta, 
esitatakse 31. detsembriks 2031.

Or. en

Muudatusettepanek 4879
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
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tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust, samuti seda, kuidas 
liikmesriigid kasutavad otsetoetuste ja 
EAFRD eraldiste ümberpaigutamist 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 90,
kolmanda aasta lõpuks pärast ÜPP 
strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

Or. en

Muudatusettepanek 4880
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust.

3. Komisjon teeb järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust, samuti seda, 
kuidas liikmesriigid kasutavad 
otsetoetuste ja EAFRD eraldiste 
ümberpaigutamist kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 90.

Or. en

Muudatusettepanek 4881
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vahehindamises ja 
järelhindamises koostatakse eraldi soolise 
võrdõiguslikkuse peatükk, et hinnata ÜPP 
mõju ja lisaväärtust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisel 
maapiirkondades.
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Or. en

Muudatusettepanek 4882
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 128 välja jäetud

128 Kooskõlas [uue finantsmääruse 
artikli 38 lõike 3 punkti e alapunkti i] 
kohase aruandluskohustusega esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse 
põhinäitajatega, mis on esitatud XII lisas.

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse 
põhinäitajatega, mis on esitatud XII lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 4883
Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse 
põhinäitajatega, mis on esitatud XII lisas.

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse 
põhinäitajatega, mis on esitatud XII lisas. 
Sellised XII lisas sätestatud näitajad 
võivad olla sooliselt eristatud, pidades 
silmas soolise võrdõiguslikkuse 
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saavutamist maapiirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 4884
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe, mis võimaldab 
viimasel teha ÜPP seiret ja hindamist.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe või andmed, mis 
võimaldab viimasel teha ÜPP seiret ja 
hindamist. ÜPP rahastamist, haldamist ja 
seiret käsitleva määruse artiklis 35 
kirjeldatud makseasutuste poolt kantud 
kulusid rahastab liit üksnes liikmesriikide 
vastava teabe ja andmete esitamisel.

Or. en

Selgitus

Uue rakendamismudeli aluseks on põhimõte anda avaliku sektori raha vastutasuks 
eesmärkide saavutamise eest, mida on vaja jälgida. Seepärast peavad liikmesriigid esitama 
komisjonile kogu teabe ja andmed, mis on vajalikud tõhusaks seireks, mida aga tänase 
„vastavusmudeli” põhjal alati ei järgita. Liit peaks rahastama ainult selliseid kulusid, mille 
seireks vajalik teave ja vajalikud andmed on komisjonile edastatud.

Muudatusettepanek 4885
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe, mis võimaldab 
viimasel teha ÜPP seiret ja hindamist.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe, mis võimaldab 
viimasel teha ÜPP seiret ja hindamist, 
eeldusel et kõnealust teavet käsitletakse 
kui rakendamistingimust, mis tuleb täita 
enne strateegiliste kavade heakskiitmist 
ning säilitada strateegiliste kavade 



PE631.998v01-00 66/94 AM\1171806ET.docx

ET

rakendamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 4886
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940alusel 
loodud Euroopa statistikaprogrammi, 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmesidevõrgu õigusliku raamistiku või 
muude andmete esitajate, näiteks 
Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940

alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames. Kui teatavate 
näitajate andmed ei ole täielikud, teeb 
komisjon ettepaneku alternatiivsete 
näitajate kohta, mis põhinevad 
teadusuuringute ja katseprojektide 
tulemustel, võttes samal ajal arvesse kogu 
ELi hõlmavaid andmekogusid, nt 
uuringut LUCAS.

_________________ _________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
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nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad iga toetusesaaja tasandil andmeid koguma, et viia läbi ÜPPs ette 
nähtud audit. Nende andmete edastamine Euroopa Komisjonile on kõige lihtsam ja kõige 
kulutõhusam viis teabe kogumiseks seire ja hindamise eesmärgil, võimaldades ELil näidata 
oma poliitika tulemuslikkust. Sellega seoses annavad oma panuse ka Euroopa Parlamendi 
poolt välja pakutud katseprojektid.

Muudatusettepanek 4887
Maria Noichl, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940alusel 
loodud Euroopa statistikaprogrammi, 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmesidevõrgu õigusliku raamistiku või 
muude andmete esitajate, näiteks 
Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940

alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames. Kui teatavate 
näitajate andmed ei ole täielikud, teeb 
komisjon ettepaneku alternatiivsete 
näitajate kohta, mis põhinevad 
teadusuuringute ja katseprojektide 
tulemustel, võttes samal ajal arvesse kogu 
ELi hõlmavaid andmekogusid, nt 
uuringut LUCAS.
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_________________ _________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad iga toetusesaaja tasandil andmeid koguma, et viia läbi ÜPPs ette 
nähtud audit. Nende andmete edastamine Euroopa Komisjonile on kõige lihtsam ja kõige 
kulutõhusam viis teabe kogumiseks seire ja hindamise eesmärgil, võimaldades ELil näidata 
oma poliitika tulemuslikkust. Euroopa Parlament teeb selles valdkonnas ettepanekuid ka
katseprojektide kohta.

Muudatusettepanek 4888
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940alusel 
loodud Euroopa statistikaprogrammi, 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmesidevõrgu õigusliku raamistiku või 
muude andmete esitajate, näiteks 
Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa 

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
kõrvaldab komisjon lüngad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
223/200940 alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
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Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

_________________ _________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Or. en

Muudatusettepanek 4889
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940alusel 
loodud Euroopa statistikaprogrammi, 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmesidevõrgu õigusliku raamistiku või 
muude andmete esitajate, näiteks 
Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
kõrvaldab komisjon lüngad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
223/200940 alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.
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_________________ _________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Or. es

Muudatusettepanek 4890
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

3. Olemasolevad haldusregistrid, nagu 
ühtne haldus- ja kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid säilitatakse, 
ajakohastatakse ja tagatakse nende 
täpsus, et kindlustada ELi rahaliste 
vahendite õige kasutamine ja tulemuste 
saavutamine uue rakendamismudeli abil. 
Ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi ning 
põldude identifitseerimise süsteemi 
arendatakse edasi, et võimaldada paremini 
mõõta ja jälgida ÜPP tulemusi ja mõju, 
nagu on sätestatud artiklites 5 ja 6, ning 
esitada statistilisi andmeid ja teavet, et 
võimaldada nende usaldusväärset ja 
tõenduspõhist hindamist. 
Haldusregistritest saadud andmeid 
kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel ja järelevalve 
tegemiseks, tehes seda koostöös 
liikmesriikide statistikaasutuste ja 
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Eurostatiga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad iga toetusesaaja tasandil andmeid koguma, et viia läbi ÜPPs ette 
nähtud audit. Nende andmete edastamine Euroopa Komisjonile on kõige lihtsam ja kõige 
kulutõhusam viis teabe kogumiseks seire ja hindamise eesmärgil, võimaldades ELil näidata 
oma poliitika tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 4891
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

Or. en

Selgitus

Põldude identifitseerimise süsteemi käsitlevate eeskirjade väljajätmine ÜPP strateegiakava 
määrusest, sest põldude identifitseerimise süsteemi käsitlevad eeskirjad peaksid sisalduma 
horisontaalses määruses. Põldude identifitseerimise süsteem ei peaks sisaldama statistilist 
teavet. Kui ka põldude identifitseerimise süsteem on süsteem, mis sisaldab statistilist teavet ja 
teavet näitajate kohta, ei ole see kulutõhus. Pealegi saab põldude identifitseerimise süsteemi 
lisada ainult pindala kohta käivaid näitajaid.

Muudatusettepanek 4892
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse
edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi võib edasi 
arendada, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel, tehes seda 
koostöös liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

Or. en

Muudatusettepanek 4893
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
eeskirjad, milles käsitletakse teabe 
saatmist liikmesriikide poolt, võttes 
arvesse vajadust vältida põhjendamatut 
halduskoormust, samuti eeskirjad 
andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise sünergia kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 4894
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse III jaotise kohast 
toetust antakse ettevõtjatevahelise koostöö 
vormidele, võib seda anda üksnes 
sellistele koostöövormidele, mis vastavad 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 206–
209 alusel kohaldatavatele 
konkurentsieeskirjadele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4895
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 130 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse III jaotise kohast 
toetust antakse ettevõtjatevahelise koostöö
vormidele, võib seda anda üksnes sellistele 
koostöövormidele, mis vastavad määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklite 206–209 alusel 
kohaldatavatele konkurentsieeskirjadele.

Kui käesoleva määruse III jaotise kohast 
toetust antakse ettevõtjatevaheliste 
kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud 
tegevuse vormidele, võib seda anda üksnes 
sellistele kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuse vormidele, mis 
vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 
artiklite 206–209 alusel kohaldatavatele 
konkurentsieeskirjadele.

Or. es

Muudatusettepanek 4896
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi toimimise lepingu artikleid 
107, 108 ja 109 ei kohaldata maksete 
suhtes, mida liikmesriigid teevad käesoleva 
määruse alusel ja kooskõlas käesoleva 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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määrusega, või käesoleva määruse artiklis 
132 osutatud täiendava riikliku abi suhtes, 
mis kuulub ELi toimimise lepingu artikli 
42 kohaldamisalasse.

Or. es

Muudatusettepanek 4897
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 
ja 109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalasse kuuluva ja 
sellest väljapoole jääva tegevuse toetamise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui 
käibekapitalitoetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Tegevuste toetamine, mis hõlmab ELi toimimise lepingu kohaldamist, toob kaasa pikemad 
tähtajad ettevõtetele tehtavate maksete tegemisel. Praeguse sõnastusega kohaldataks 
segatüüpi toimingute suhtes täielikult riigiabi eeskirju, muutes nii teatamis- kui ka 
aruandlusnõuded kohustuslikuks ka põllumajandusliku osa puhul. Riigiabi käsitlevate 
õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvate toimingute arv mitmekordistuks, moodustades 
suuremõõtmelisi ja raskesti hallatavaid strateegilisi kavasid.

Muudatusettepanek 4898
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalasse kuuluva ja 

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalasse kuuluva ja 
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sellest väljapoole jääva tegevuse toetamise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui 
käibekapitalitoetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

sellest väljapoole jääva tegevuse toetamise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui 
käibekapitalitoetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu 
põllumajanduslikule esmatootmisele ning 
lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete töötlemisele.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks nimetada ka põllumajandustoodete esmatootmist ja põllumajandustoodete 
töötlemist, kuna see on ühise põllumajanduspoliitika keskmes.

Muudatusettepanek 4899
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalasse kuuluva ja 
sellest väljapoole jääva tegevuse toetamise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui 
käibekapitalitoetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalasse kuuluva ja 
sellest väljapoole jääva tegevuse toetamise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui 
käibekapitalitoetust antakse
rahastamisvahendi või muude 
heakskiidetud avalik-õiguslike 
rahastamisprogrammide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 4900
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 

3. Erandina lõikest 2 kohaldatakse 
ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 Euroopa Liidu toimimise lepingu 
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artikli 42 kohaldamisalasse kuuluva ja 
sellest väljapoole jääva tegevuse toetamise 
suhtes, välja arvatud juhul, kui 
käibekapitalitoetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

artikli 42 kohaldamisalast väljapoole 
jäävate tegevuste riikliku toetamise suhtes, 
välja arvatud juhul, kui käibekapitalitoetust 
antakse rahastamisvahendi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 4901
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalast väljapoole 
jäävad EAFRD toetused, mille suhtes on 
täielikult kohaldatavad ELi toimimise 
lepingu artiklid 107, 108 ja 109, loetakse 
riigiabiks, mis on lubatud määruses (EL) 
nr 702/2014 ette nähtud eesmärkide 
täitmiseks, kui need on kehtestatud ÜPP 
strateegiakava V lisas, millele on osutatud 
artikli 95 lõike 2 punktis e, juhul kui ÜPP 
strateegiakava on kontrollitud ja heaks 
kiidetud vastavalt artiklile 106, ilma et 
liikmesriik peaks täitma ühtegi täiendavat 
teavitamismenetlust.

Artiklis 121 osutatud ÜPP strateegiakava 
iga-aastane tulemusaruanne asendab 
määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 12 
osutatud iga-aastase riigiabi aruande.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on teha ettepanek, et ELi toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalast väljapoole jäävatest EAFRD toetustest, mida loetakse riigiabiks, teavitataks 
strateegilise kava raames, mis kujutaks endast tõelist lihtsustamist.

Muudatusettepanek 4902
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 131 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisalast väljapoole 
jäävad EAFRD toetused, mille suhtes 
kohaldatakse täielikult ELi toimimise 
lepingu artikleid 107, 108 ja 109, loetakse 
riigiabiks, mis on lubatud komisjoni 
määruses (EL) nr 702/2014 ette nähtud 
eesmärkide täitmiseks, kui need on 
kehtestatud ÜPP strateegiakava V lisas, 
millele on osutatud artikli 95 lõike 2 
punktis e, juhul kui ÜPP strateegiakava 
on kiidetud heaks vastavalt artiklile 106, 
ilma et liikmesriik peaks täitma ühtegi 
täiendavat teavitamismenetlust. Artiklis 
121 osutatud ÜPP strateegiakava iga-
aastane tulemusaruanne asendab 
määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 12 
osutatud iga-aastase riigiabi aruande.

Or. es

Muudatusettepanek 4903
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Maksed, mida liikmesriigid teevad 
seoses tegevustega, mis jäävad väljapoole 
ELi toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisala, lisatakse liikmesriikide 
poolt maaelu arengu programmi ja 
kiidetakse komisjoni poolt heaks, kui need 
vastavad käesoleva määruse 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 4904
Clara Eugenia Aguilera García
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav riiklik rahastamine (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 4905
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide makseid seoses ELi 
toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate toimingutega, 
mis on ette nähtud täiendavaks 
rahastamiseks sekkumiste puhul, millele 
antakse liidu toetust mis tahes ajal ÜPP 
strateegiakava perioodi jooksul, võib teha 
üksnes juhul, kui need on kooskõlas 
käesoleva määrusega, kui need on lisatud 
ÜPP strateegiakavade V lisasse vastavalt 
artikli 103 lõikele 5 ja kui komisjon on 
need heaks kiitnud.

Liikmesriikide makseid seoses ELi 
toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate toimingutega, 
mis on ette nähtud täiendavaks 
rahastamiseks sekkumiste puhul, millele 
antakse liidu toetust mis tahes ajal ÜPP 
strateegiakava perioodi jooksul, sealhulgas 
riiklikud maksumeetmed artikli 28 lõike 6 
punktis b, artikli 66 lõikes 3, artikli 67 
lõikes 4 ja võimaluse korral artikli 65 
lõikes 6 sätestatud osaliste maksete 
tegemise ajal kantud kõikide lisakulude ja 
saamata jäänud tulu hüvitamiseks, võib 
teha üksnes juhul, kui need on kooskõlas 
käesoleva määrusega, kui need on lisatud 
ÜPP strateegiakavade V lisasse vastavalt 
artikli 103 lõikele 5 ja kui komisjon on 
need heaks kiitnud.

Or. es

Muudatusettepanek 4906
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide makseid seoses ELi Liikmesriikide makseid seoses ELi 
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toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate toimingutega, 
mis on ette nähtud täiendavaks 
rahastamiseks sekkumiste puhul, millele 
antakse liidu toetust mis tahes ajal ÜPP 
strateegiakava perioodi jooksul, võib teha 
üksnes juhul, kui need on kooskõlas 
käesoleva määrusega, kui need on lisatud 
ÜPP strateegiakavade V lisasse vastavalt 
artikli 103 lõikele 5 ja kui komisjon on 
need heaks kiitnud.

toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate toimingutega, 
mis on ette nähtud täiendavaks 
rahastamiseks sekkumiste puhul, millele 
antakse liidu toetust mis tahes ajal ÜPP 
strateegiakava perioodi jooksul, võib teha 
üksnes juhul, kui need on kooskõlas 
käesoleva määrusega ja on lisatud ÜPP 
strateegiakavade V lisasse vastavalt artikli 
103 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 4907
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 ei kohaldata liikmesriikide 
fiskaalmeetmete suhtes, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad kalduda kõrvale 
üldistest maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel.

Selleks et piirata sissetulekute 
muutlikkuse mõju, ergutades 
põllumajandustootjaid headel aastatel 
kokku hoidma, et toime tulla halbade 
aastatega, ei kohaldata ELi toimimise 
lepingu artikleid 107, 108 ja 109 
liikmesriikide fiskaalmeetmete suhtes, 
mille puhul liikmesriigid otsustavad 
kalduda kõrvale üldistest 
maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel, sealhulgas 
osa maksubaasist üle kandes.

Or. fr

Muudatusettepanek 4908
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 ei kohaldata liikmesriikide 
fiskaalmeetmete suhtes, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad kalduda kõrvale 
üldistest maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel.

ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 ja 
109 ei kohaldata liikmesriikide 
fiskaalmeetmete suhtes, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad kalduda kõrvale 
üldistest maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel, sealhulgas 
lükates osa maksubaasist edasi või 
lubades välja arvata sihtotstarbelisele 
põllumajanduse säästukontole paigutatud 
summad.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada komisjoni pakutava Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklitest 107–109 tehtava erandi kohaldamisala.

Muudatusettepanek 4909
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et lahendada eriprobleeme, võtab 
komisjon vastu rakendusaktid, mis on 
vajalikud ja põhjendatud eriolukorras. 
Sellised rakendusaktid võivad käesoleva 
määruse sätetest kõrvale kalduda sellises 
ulatuses ja sellise aja jooksul, mis on 
hädavajalik. Nimetatud rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

1. Et lahendada eriprobleeme, võtab 
komisjon vastu delegeeritud aktid, mis on 
vajalikud ja põhjendatud eriolukorras. 
Sellised delegeeritud aktid võivad 
käesoleva määruse sätetest kõrvale kalduda 
sellises ulatuses ja sellise aja jooksul, mis 
on hädavajalik. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu artikli 138 lõikes 
2 osutatud menetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 4910
Nikos Androulakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu äärepoolseimates 
piirkondades vastavalt määruse (EL) nr 
228/2013 IV peatükile antavate 
otsetoetuste suhtes kohaldatakse ainult
käesoleva määruse III jaotise I peatüki 2. 
jao artikli 3 lõike 2 punkte a ja b, artikli 4 
lõike 1 punkte a, b ja d ning IX jaotise 
artiklit 16. III jaotise I peatüki 2. jao artikli 
4 lõike 1 punkte a, b ja d, ning IX jaotise 
artiklit 16 kohaldatakse ilma ÜPP 
strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

1. Liidu äärepoolseimates 
piirkondades vastavalt määruse (EL) nr 
228/2013 IV peatükile ning Egeuse mere 
väikesaartel vastavalt määruse (EL) nr 
229/2013 IV peatükile antavate 
otsetoetuste suhtes kohaldatakse käesoleva 
määruse III jaotise I peatüki 2. jao artikli 3 
punkte a ja b, artikli 4 lõike 1 punkte a, b ja 
punkti c teist lauset ning IX jaotise artiklit 
16. III jaotise I peatüki 2. jagu ning artikli 
4 lõike 1 punkte a, b ja d kohaldatakse ilma 
ÜPP strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 4911
Manolis Kefalogiannis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 135 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Egeuse mere väikesaartele vastavalt 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatükile 
antavate otsetoetuste suhtes kohaldatakse 
ainult käesoleva määruse III jaotise I 
peatüki 2. jao artikli 3 lõike 2 punkte a ja b, 
artiklit 4, III jaotise II peatüki 1. ja 2. jagu 
ning IX jaotist. III jaotise I peatüki 2. jao 
artiklit 4, III jaotise II peatüki 1. ja 2. jagu 
ning IX jaotist kohaldatakse ilma ÜPP 
strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

2. Egeuse mere väikesaartele vastavalt 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatükile 
antavate otsetoetuste suhtes kohaldatakse 
ainult käesoleva määruse III jaotise I 
peatüki 2. jao artikli 3 punkte a ja b, artiklit 
4, III jaotise II peatüki 1. ja 2. jagu ning IX 
jaotist. III jaotise I peatüki 2. jao artiklit 4, 
III jaotise II peatüki 1. ja 2. jagu ning IX 
jaotist kohaldatakse ilma ÜPP 
strateegiakavaga seotud mis tahes 
kohustuseta.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artiklis 3 ei ole lõiget 2.

Muudatusettepanek 4912
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile seitsmeks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne 
seitsmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

2. Corinna

Artiklites 4, 7, 12, 13, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 osutatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile seitsmeks aastaks 
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne seitsmeaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 13 muudatusettepanekust, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakt põllumajandusettevõtete nõustamisteenuste akrediteerimise kohta.

Muudatusettepanek 4913
Paul Brannen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile seitsmeks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 31,
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile seitsmeks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 4914
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile seitsmeks
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile neljaks
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Volituste delegeerimine 7 aastaks on liiga pikk aeg. 4-aastane periood oleks palju 
demokraatlikum.
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Muudatusettepanek 4915
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile seitsmeks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artiklites 4, 7, 12, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ja 141 osutatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile seitsmeks aastaks 
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne seitsmeaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 4916
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 
liikmesriigi poolt kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega määratud ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega ning kaasab nõuetekohaselt 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi õigusi tuleb täiel määral austada.
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Muudatusettepanek 4917
Maria Noichl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 4, 7, 12, 15,
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 
141 jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

6. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 4, 7, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 81, 104 ja 141 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 4918
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -140 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -140

Vahehindamine

Komisjon viib hiljemalt 30. juunil 2026 
läbi ühise põllumajanduspoliitika 
vahehindamise ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, et 
hinnata uue rakendusmudeli toimimist 
liikmesriikides, ja kui see on asjakohane, 
esitab komisjon seadusandlikud 
ettepanekud.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada ÜPP vahehindamise klausel. Võttes 
arvesse praegust kriitikat uue rakendusmudeli suhtes ja liikumist tulemuspõhise 
lähenemisviisi suunas, on oluline, et viidaks sisse vahehindamine.

Muudatusettepanek 4919
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 1305/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus (EL) nr 1305/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 4920
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 1. 
jaanuari 2021 heaks kiitnud.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse IX 
ja IXa lisa kohaldamist, rakendatakse
siiski (maksimaalselt kuni 202X. aastani) 
määrust (EL) nr 1305/2013 jätkuvalt 
maaelu arengu programmide suhtes, mis 
on käesoleva määruse artikli 10 lõike 2 
kohaselt heaks kiidetud enne 1. jaanuari 
202X.

Or. en

Muudatusettepanek 4921
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 1. 
jaanuari 2021 heaks kiitnud.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega 
käesoleva määruse jõustumist heaks 
kiitnud.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada maaelu arengu tegevuste jätkumine, vältides kehtiva korra ja uute 
strateegiakavadega loodava korra vahel lünga tekkimist.

Muudatusettepanek 4922
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 1. 
jaanuari 2021 heaks kiitnud.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 
1. jaanuari 2023 heaks kiitnud.

Or. fr

Muudatusettepanek 4923
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 1. 
jaanuari 2021 heaks kiitnud.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 
1. jaanuari 2023 heaks kiitnud.

Or. en
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Muudatusettepanek 4924
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks käesoleva määruse IX 
ja IXa lisa kohaldamist, rakendatakse 
määrust (EL) nr 1305/2013 siiski kuni 
2023. aastani järgmise suhtes:

a) maaelu arengu programmide raames 
läbi viidavad tegevused, mille komisjon on 
vastavalt käesolevale määrusele heaks 
kiitnud, ning

b) maaelu arengu programmid, mis on 
kiidetud heaks vastavalt käesoleva 
määruse artikli 10 lõikele 2 enne 
1. jaanuari 2023.

Or. de

Muudatusettepanek 4925
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 1307/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus (EL) nr 1307/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2023.

Or. fr

Muudatusettepanek 4926
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 1307/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus (EL) nr 1307/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2023.
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Or. en

Muudatusettepanek 4927
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toetusetaotluste suhtes, mis esitatakse 
nõudeaastate kohta, mis algavad enne 1. 
jaanuari 2021.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toetusetaotluste suhtes, mis esitatakse 
nõudeaastate kohta, mis algavad enne 1. 
jaanuari 2023.

Or. fr

Muudatusettepanek 4928
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toetusetaotluste suhtes, mis esitatakse 
nõudeaastate kohta, mis algavad enne 1. 
jaanuari 2021.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toetusetaotluste suhtes, mis esitatakse 
nõudeaastate kohta, mis algavad enne 1. 
jaanuari 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 4929
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2021.

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2023.
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Or. fr

Muudatusettepanek 4930
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2021.

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 4931
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul 
kuni 31. detsembrini 2021.

Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklite 17 ja 
19 ning kõnealuse määruse I lisa 
kohaldamist jätkatakse Horvaatia puhul.

Or. hr

Muudatusettepanek 4932
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud

141 Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust meetmetega, millega kaitsta 
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toetusesaajate mis tahes omandatud 
õigusi ja õiguspäraseid ootusi ulatuses, 
mis on vajalik et minna üle määrustes 
(EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks.

Or. en

Selgitus

Ma ei saa nõustuda sellega, et komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
üleminekumeetmete kohta. ELi kaasseadusandjad peavad need vastu võtma alusmäärusega, 
seega on tegemist poliitilise alusotsusega.

Muudatusettepanek 4933
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
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millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks.

millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013, (EL) nr 1307/2013 ja (EL) 
nr 1308/2013 kehtestatud korralt käesoleva 
määrusega sätestatavale korrale.
Kõnealustes üleminekueeskirjades 
sätestades eelkõige tingimused, mille 
kohaselt komisjoni poolt vastavalt 
määrusele (EL) nr 1305/2013, määrusele 
(EL) nr 1307/2013 ja määrusele (EL) nr 
1308/2013 heakskiidetud toetuse võib 
ühendada käesoleva määruse kohaselt 
antava toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks kuni ÜPP 
strateegiakava heakskiitmiseni. Kui 
käesolev määrus ei jõustu 1. jaanuaril 
2021, jõustuvad üleminekusätted 
viivitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 4934
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013, (EL) nr 1307/2013 ja (EL) 
nr 1308/2013 kehtestatud korralt käesoleva 
määrusega sätestatavale korrale.
Kõnealustes üleminekueeskirjades 
sätestades eelkõige tingimused, mille 
kohaselt komisjoni poolt vastavalt 
määrusele (EL) nr 1305/2013, määrusele 
(EL) nr 1307/2013 ja määrusele (EL) nr 
1308/2013 heakskiidetud toetuse võib 
ühendada käesoleva määruse kohaselt 
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järelhindamise jaoks. antava toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks kuni ÜPP 
strateegiakava heakskiitmiseni komisjoni 
poolt.

Or. es

Muudatusettepanek 4935
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
meetmetega, millega kaitsta toetusesaajate 
mis tahes omandatud õigusi ja 
õiguspäraseid ootusi ulatuses, mis on 
vajalik et minna üle määrustes (EL) nr 
1305/2013 ja (EL) nr 1308/2013
kehtestatud korralt käesoleva määrusega 
sätestatavale korrale Kõnealustes 
üleminekueeskirjades sätestades eelkõige 
tingimused, mille kohaselt komisjoni poolt 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013 
heakskiidetud toetuse võib ühendada 
käesoleva määruse kohaselt antava 
toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamise jaoks.

Or. et

Muudatusettepanek 4936
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso, Esteban González Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 a

Aruanded



PE631.998v01-00 94/94 AM\1171806ET.docx

ET

Euroopa Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembril 2023. aastal aruande selle 
kohta, kuidas ühine 
põllumajanduspoliitika on mõjutanud 
saarepiirkondi, millele ei ole artiklis 135 
osutatud. Kõnealune aruanne peab 
sisaldama hinnangut selle kohta, millises 
ulatuses tuleks määruses (EL) nr 
229/2013 sätestatud meetmeid laiendada 
kõikidele ELi saarepiirkondadele.

Or. es
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