
PR\1167489ET.docx PE627.760v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

2018/0216(COD)

29.10.2018

***I
RAPORTI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 
1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Esther Herranz García



PE627.760v02-00 2/234 PR\1167489ET.docx

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0392),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja 
artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0248/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse 1979. aasta ühinemisakti, eriti selle puuvilla käsitleva protokolli nr 4 
punkti 6,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning samuti 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, arengukomisjoni, 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1



PE627.760v02-00 6/234 PR\1167489ET.docx

ET

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika 
mängib jätkuvalt keskset rolli Euroopa 
Liidu maapiirkondade arengus ja ELi 
kodanike omavarustatuse tase sõltub 
sellest suuresti. Seepärast on oluline 
püüda peatada põllumajandusliku 
tegevuse järkjärguline loobumine, 
säilitades tugevat ÜPPd, mida toetatakse 
piisavalt, et leevendada maapiirkondade 
rahvaarvu vähenemist ja jätkata tarbijate 
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nõudmiste täitmist keskkonna- ja 
julgeoleku- ning toidu- ja loomade heaolu 
küsimustes. Pidades silmas Euroopa Liidu 
tootjate ees seisvaid katsumusi, et vastata 
uutele regulatiivsetele nõuetele ja täita 
selgemalt sõnastatud keskkonnaeesmärke 
seoses hindade volatiilsuse ning ELi 
piiride suurema avatusega kolmandate 
isikute impordile, on mugav säilitada 
ÜPP-le ette nähtud eelarve vähemalt 
samal tasemel kui perioodil 2014–2020.

Or. es

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt kasusaajate
halduskoormust. Tulemuslikkusel põhineva 
ÜPP rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised ühised
parameetrid, näiteks ÜPP eesmärgid ja
põhinõuded, ning liikmesriikidel tuleks 
kanda suuremat vastutust eesmärkide 
täitmisel ja sihtide saavutamisel. Suurem 
subsidiaarsus võimaldab võtta paremini 
arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse. 
Kuid selleks, et kõnealuseid toetuseid ei 
tõlgendataks ÜPP taasriigistamisena, 
peaks käesolev määrus sisaldama kindlaid 
Euroopa Liidu standardeid, mille eesmärk 
on vältida konkurentsimoonutusi ja 
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tagada kõikide ühenduse 
põllumajandustootjate mittediskrimineeriv 
kohtlemine kogu ELi territooriumil.

Or. es

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Täielikult liidu tasandil 
kehtestatud ühiste määratluste 
kasutamine on liikmesriikidele kaasa 
toonud teatavaid raskusi oma eripäradega 
arvestamisel riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Seetõttu tuleks
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust 
ÜPP strateegiakavas teatavate määratluste 
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete 
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3) Liikmesriikidele tuleks võimaldada 
paindlikkust ÜPP strateegiakavas teatavate 
määratluste kindlaks määramisel. Ühtsete 
võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb siiski 
liidu tasandil kehtestada vajalike ühiste
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Or. es

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et liit suudaks järgida oma 
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike 
toetustega, nagu on sätestatud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajanduslepingus, ning eelkõige 
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega 
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt 
rohelise kategooria toetusena, millel 

(4) Selleks et liit suudaks järgida oma 
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike 
toetustega, nagu on sätestatud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajanduslepingus, ning eelkõige 
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega 
seotud sekkumisliikide jaoks määratud 
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt 
rohelise kategooria toetusena, millel 



PR\1167489ET.docx 9/234 PE627.760v02-00

ET

puudub või on väike kaubandust moonutav 
mõju või mõju tootmisele, peaks 
põllumajandustegevuse raammääratlus 
hõlmama nii põllumajandustoodete 
tootmist kui ka põllumajandusmaa 
säilitamist. Arvestades kohandamist 
kohalikele tingimustele, peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
põllumajandustegevuse tegeliku
määratluse oma ÜPP strateegiakavas.

puudub või on väike kaubandust moonutav 
mõju või mõju tootmisele, peaks 
põllumajandustegevuse raammääratlus 
hõlmama nii põllumajandustoodete 
tootmist kui ka põllumajandusmaa 
säilitamist. Arvestades kohandamist 
kohalikele tingimustele, peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
põllumajandustegevuse määratluse oma 
ÜPP strateegiakavas, mis vastaks ELi 
raammääratluse ühistele elementidele.

Or. es

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid elemente, millega tagatakse 
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus 
peaks olema kehtestatud viisil, mis 
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata 
erinevaid tootmisviise, sealhulgas 
süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 

(5) Et säilitada olulisi, kogu liitu 
hõlmavaid elemente, millega tagatakse 
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus, 
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid 
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks 
kehtestada „põllumajandusmaa“ 
raammääratlus. Seotud raammääratlused 
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“ 
ja „püsirohumaa“ peaksid olema 
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid 
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele 
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus 
peaks olema kehtestatud viisil, mis 
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata 
erinevaid tootmisviise, sealhulgas 
süsteeme, nagu agrometsandus, ning 
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see 
nõuab kesade hõlmamist, et tagada 
tootmiskohustusega sidumata toetustena 
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all 
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama 
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja 
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid, 
samuti puukoole ja lühikese raieringiga 
madalmetsi, mille määratlevad 
liikmesriigid. „Püsirohumaa“ 
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raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed 
või millest oleks võimalik toota 
loomasööta, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või 
mitte.

raammääratlus peaks võimaldama 
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume 
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks 
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed 
või millest oleks võimalik toota ainult või 
muu hulgas loomasööta, olenemata sellest, 
kas neid kasutatakse tegelikuks tootmiseks 
või mitte.

Or. es

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
positiivse mõjuga uuendusi 
põllumajandussektoris ja maapiirkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
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lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Samuti ei 
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
loetakse tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. See ei tohiks 
välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda. Raamääratlus 
peab igal juhul aitama säilitada Euroopa 
Liidus eksisteerivat perekondliku 
põllumajanduse mudelit, mis põhineb 
usaldusväärsel põllumajandustegevusel.

Or. es

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil 
kehtestada oluliste elementidega „noore 
põllumajandustootja“ raammääratlus.

(10) Selleks et tagada 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil 
kehtestada ühiste elementidega „noore 
põllumajandustootja“ raammääratlus.

Or. es
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
energia- ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide järgimiseks, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid järgima oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks nii
majandus-, keskkonna- kui 
sotsiaalvaldkonnas ning võtta arvesse 
asjakohaseid liidu õigusakte.

Or. es

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) ÜPP peab selgelt arvestama 
Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse 
poliitikaga, pöörates erilist tähelepanu 
vajadusele edendada naiste osalust 
maapiirkondade sotsiaal-majandusliku 
struktuuri arendamisel. Käesolev määrus 
peaks aitama kaasa naiste töö nähtavuse 
suurendamisele, nii et seda tuleks arvesse 
võtta konkreetsete eesmärkide raames, 
mida liikmesriigid oma strateegiakavades 
käsitlevad.
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Or. es

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli 
kohaselt peaks liit kehtestama liidu 
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid 
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad 
liidu alusnõuded, millest viimaste kohaselt 
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate 
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles 
kontekstis peaksid liikmesriigid tegutsema 
kooskõlas põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
käesoleva määruses ja 
[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli 
kohaselt peaks liit kehtestama liidu 
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid 
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad 
liidu ühised nõuded, millest viimaste 
kohaselt kohandatakse liidu raamistik 
toetusesaajate suhtes kohaldatavaks 
toetuskorraks. Selles kontekstis peaksid 
liikmesriigid tegutsema kooskõlas 
põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
käesoleva määruses ja 
[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

Or. es

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on 
vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 

(14) Ajakohase, konkurentsivõimelise
ja vastupidava põllumajandussektori 
edendamiseks on otsetoetustel jätkuvalt 
oluline osa põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on 
vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning 
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
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aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada.

aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada.

Or. es

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kaubanduskokkulepped kolmandate 
riikidega, kliimamuutused ning nendega 
kaasnevate äärmuslike ilmastikunähtuste 
sagedus ja raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele.
Toiduainete tarneahela 
tasakaalustamatus mõjutab peamiselt 
primaarsektorit, mis kujutab endast 
nõrgimat lüli, kuid avaldades negatiivset 
mõju ka tootjate sissetulekule. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

Or. es
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja noorte 
toetamise ja naiste suurema osaluse kaudu
maamajanduses, tuues komisjoni 
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu 
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset 
kaasatust, põlvkondade vahetust ning 
edendades arukate külade loomist kõigis 
Euroopa maapiirkondades. Nagu on 
märgitud teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel 
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
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kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Or. es

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule 
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama 
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja 
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule 
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama 
liidu põllumajandusel paremini reageerida 
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud 
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva 
põllumajandustootmise, tervislikumate 
toitumisharjumuste ja loomade heaoluga. 
ÜPP peaks jätkuvalt soodustama 
konkreetsete ja väärtuslike näitajatega 
tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

Or. es

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele (21) Tuginedes varasemale nõuetele 
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vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate 
suhtes, kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, 
peaksid liikmesriigid tagama
proportsionaalsete, tõhusate ja hoiatavate 
karistuste kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest. Selliste 
põllumajandustootjate suhtes, kes ei järgi 
kõnealuseid nõudeid, tuleks kehtestada
proportsionaalsete, tõhusate ja hoiatavate 
karistuste kohaldamine kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

Or. es

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku sanktsioonide korra ühtlustamiseks, mis sõltub siiski horisontaalses 
määruses vastu võetud otsusest.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et suurendada 
põllumajandus- ja 
loomakasvatussüsteemide mitmekesisust 
ning parandada liidu erinevat 
keskkonnaseisundit, on asjakohane 
tunnistada, et lisaks headele 
põllumajandus- ja keskkonnatavadele 
toovad ka kliimale ja keskkonnale kasu 
samaväärsed või rangemad 
põllumajanduse keskkonna- ning 
kliimameetmed või nendele tavadele 
sarnased sertifitseerimissüsteemid. Teiselt 
poolt, pidades silmas 
mahepõllumajandussüsteemide 
tunnustatud keskkonnakasu, tuleks 
arvestada, et need süsteemid vastavad 
automaatselt teatavatele headele 
põllumajandus- ja keskkonnatavadele.

Or. es

Selgitus

Mahepõllumajandus jäetakse välja kohustusest järgida teatavaid heade põllumajandus- ja 
keskkonnatavade nõudeid, mis olid ÜPP viimasest reformist juba välja jäetud 
(keskkonnasäästlikumaks muutumise nõuded).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 
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kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete 
kasutamist. Tunnistatakse, et iga 
meetmega maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustingimusi, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks teised 
riiklikud standardid, mis on seotud 
III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et 
parandada maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. 
Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku osana kehtestatakse 
põllumajandusettevõtete 
põllumajandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete 
haldamise kavad, kasutades selleks 
sihtotstarbelist elektroonilist 
põllumajandusettevõtte säästlikkust 
soodustavat abivahendit, mille 
liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele kättesaadavaks. 
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa 
otsuste tegemisele 
põllumajandusettevõtetes kohapeal, 
alustades toitainete minimaalse 
kasutamise funktsioonidega. Laialdane 
koostalitlusvõime ja moodulitest 
komplekteeritavus peaksid samuti 
võimaldama lisada teisi 
põllumajandusettevõtetes kohapeal 
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse 
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle 

kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust. Tunnistatakse, et iga 
meetmega maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustingimusi, erineva tootmise 
agronoomilisi omadusi, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure.
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kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks 
võib komisjon anda liikmesriikidele 
toetust abivahendi väljatöötamiseks, 
samuti vajalike andmete säilitamise ja 
töötlemise teenuste jaoks.

Or. es

Selgitus

Arvestades raskusi, mida see võib kaasa tuua hulgale põllumajandusettevõtetele, eriti 
lairibaühenduseta piirkondades, on liiga vara lisada toitainetega säästmise meede 
tingimuslikkuse normidesse. Teisalt tuleb maksimaalselt tagada tingimuste ühetaoline 
kohaldamine kogu ELis.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 
standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga. 
Viimaste loetelu hõlmab 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke 
standardeid, mis on sätestatud ÜPP 
strateegiakavades, ning neid standardeid, 



PR\1167489ET.docx 21/234 PE627.760v02-00

ET

mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest. 
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
võimendamiseks peaksid liikmesriigid 
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste 
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide 
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma 
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu 
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja 
teadusteavet.

mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat 
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning 
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase 
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest, 
samuti eesmärgist soodustada toitainete 
säästlikku haldamist. Nõustamise 
kvaliteedi ja tõhususe võimendamiseks 
peaksid liikmesriigid kaasama nõustajaid 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames, et 
olla võimeline pakkuma teadustegevuse ja 
innovatsiooni kaudu arendatud ajakohast 
tehnoloogilist ja teadusteavet.

Or. es

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
tootmiskohustusega sidumata toetust. 
Asjaomased nõuded peaksid arvestama 
vajadusega vältida mitme väikese 
toetussumma haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus ÜPP eesmärkide saavutamisse, 
millele aitab kaasa tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste kohaldamine.
Põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
minimaalse taseme tagamiseks kõigile 
tegelikele põllumajandustootjatele ning 
vastamaks aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine
tootmiskohustusega sidumata toetus 
sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
otsetoetust. Asjaomased nõuded peaksid 
arvestama vajadusega vältida mitme 
väikese toetussumma haldamisest tingitud 
liigset halduskoormust ning tagada toetuse 
tõhus panus ÜPP eesmärkide saavutamisse, 
millele aitab kaasa otsetoetuste 
kohaldamine. Arvestades sellega seotud 
maksete olemasolu, mis ei ole
piirkonnaga seotud, ja võttes arvesse ka 
mõnikord olulisi maksete erinevusi
hektari kohta, oleks ainult hektaril 
põhinev künnis ebatõhus ning seepärast 
tuleks ette näha samuti võimalus
kohaldada minimaalset maksete summat.
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diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Selleks et 
vältida häireid põllumajandustootjate 
sissetulekutes, võivad liikmesriigid 
otsustada kohaldada toetusõiguse alusel 
jätkusuutlikkuse tagamiseks põhitoetust. 
Sel juhul peaks toetusõiguste väärtus 
enne kõiki ühtlustamisi olema 
proportsionaalne nende väärtusega, mis 
on kehtestatud vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 kohastele põhitoetuskavale, 
võttes arvesse ka toetusi, mis on ette 
nähtud kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade puhul. 
Liikmesriigid peaksid jõudma täiendava 
ühtlustamiseni, et liikuda järjekindlalt 
varasematelt väärtustelt edasi.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek jagada see põhjendus kahte ossa. Teisalt on vaja kehtestada 
miinimummäära künnis, kuna mõnes riigis on toetuse väärtuses hektari kohta endiselt olulisi 
erinevusi, ja võtta arvesse ka teatavaid ühendatud makseid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Et tagada põllumajandusliku 
sissetulekutoetuse minimaalne tase kõigile 
tegelikele põllumajandustootjatele ning et 
vastata aluslepingu eesmärgile tagada 
põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tuleks kehtestada iga-
aastane pindalapõhine 
tootmiskohustusega sidumata toetus 
sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse 
tagamiseks“. Asjaomase toetuse 
sihipärasemaks muutmiseks võib 
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toetussummasid diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate 
sissetulekus, võivad liikmesriigid 
rakendada jätkusuutlikkuse tagamiseks 
põhilist sissetulekutoetust toetusõiguste 
alusel. Sel juhul peaks toetusõiguste 
väärtus enne kõiki ühtlustamisi olema 
proportsionaalne selle väärtusega, mis on 
kehtestatud vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 kohasele põhitoetuskavale, 
võttes arvesse ka toetusi, mis on ette 
nähtud kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade puhul. 
Liikmesriigid peaksid jõudma täiendava 
ühtlustamiseni, et liikuda järjekindlalt 
varasematelt väärtustelt edasi.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek jagada põhjendus 26 kahte ossa.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Kestliku arengu peamine 
sissetulekutoetus on ühise 
põllumajanduspoliitika peamine toetus 
põllumajandusettevõtete sissetuleku 
stabiliseerimiseks, seega on vajalik, et 
oluline osa ehk vähemalt 70 % toetustest, 
mis on sätestatud käesoleva määruse 
VII lisas, on suunatud niisuguse abi 
osutamiseks.

Or. es
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Selgitus

Kestliku arengu peamine sissetulekutoetus on ÜPP vahend, mis tagab põllumajandustootjate 
ja kariloomakasvatajate kohtlemise suurema ühtsuse, samal ajal kui see on 
põllumajandusliku tulu poliitika esimene toetus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja 
territoriaalsele arengule kaasaaitamisel. 
Toetuse tasakaalustatuma jaotamise 
edendamiseks ja väikeste toetussummade 
saajate halduskoormuse vähendamiseks 
peaks liikmesriikidel olema valik pakkuda 
väikestele põllumajandustootjatele teiste
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes väikestele 
põllumajandusettevõtjatele toetust 
kindlasummalise maksena. 

(28) Väikesed põllumajandusettevõtted 
on jätkuvalt liidu põllumajanduse 
nurgakiviks, sest neil on oluline roll 
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja 
territoriaalsele arengule kaasaaitamisel. 
Toetuse tasakaalustatuma jaotamise 
edendamiseks ja väikeste toetussummade 
saajate halduskoormuse vähendamiseks 
peaks liikmesriikidel olema valik pakkuda 
väikestele põllumajandustootjatele 
otsetoetuste asendamise võimalust, 
makstes toetust kindlasummalise maksena.
Halduskoormuse edasise vähendamise 
eesmärgil peavad liikmesriigid siiski 
lubama automaatselt teatavate 
põllumajandustootjate lisamist 
lihtsustatud kava alla, pakkudes neile 
võimalust sellest teatud aja jooksul välja 
astuda. Proportsionaalsuse põhimõtte 
huvides tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus jätta välja
väikepõllumajandustootjad, kes osalevad 
tingimuslikkuse kontrollimises 
lihtsustatud korras.

Or. es

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Arvestades põllumajandusega 
tegeleva rahvastiku märkimisväärset 
vananemist, mis ähvardab suurendada 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist, ja 
arvestades vajadust innustada uusi 
põllumajandustootjaid sektoriga liituma, 
on tänapäeval õigustatud anda 
liikmesriikidele võimalus tõsta noorte 
põllumajandustootjate eritoetuste peamist 
rahastamiskõlblikkuse nõuet 40–45 
eluaasta piirini, tingimusel et see on 
vajalik olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsi 
(SWOT-analüüsi) alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
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mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada mahepõllumajanduse 
kava, et soodustada keskkonnale 
kasulikke tootmismudeleid, eriti 
ekstensiivset loomakasvatust, ning 
edendada igat liiki põllumajanduslikke 
tavasid, mille eesmärk on muu hulgas 
parandada püsirohumaade majandamist, 
maastikuelemente ja keskkonna 
sertifitseerimissüsteeme, näiteks 
mahepõllumajandust, integreeritud 
tootmist või keskkonda säästvat 
põllumajandust. Sellised keskkonnakavad 
võivad sisaldada maaelu arengu 
põllumajandusliku keskkonnapoliitika ja 
kliimaga seotud kohustuste eri liiki 
meetmeid, samuti sarnaseid meetmeid, 
mis on seotud rohujuuretasandi kavadega, 
mis võidakse seada tingimuseks 
ambitsioonikamate maaelu arenguga 
seotud kohustuste võtmisel.

Or. es

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vaja on riiklikke finantsraamistikke 
või muid piiranguid ülempiiridena, et 
säilitada sekkumise eripära ning hõlbustada 
veini-, oliiviõli ja lauaoliivide, humala ning 
muude põllumajandustoodete 
sektoripõhiste sekkumistega seotud 
programmitööd, ning mis tuleb määratleda 
käesolevas määruses. Kuid puu- ja 
köögivilja sektori ning mesindustoodete 
sektori puhul tuleks jätkata liidu finantsabi 
andmist kooskõlas eeskirjadega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 1308/2013,18 et mitte 
kahjustada asjaomaste sekkumisliikide 
kohaste lisaeesmärkide saavutamist. Kui 

(36) Vaja on riiklikke finantsraamistikke 
või muid piiranguid ülempiiridena, et 
säilitada sekkumise eripära ning hõlbustada 
veini-, oliiviõli ja lauaoliivide, humala ning 
muude põllumajandustoodete 
sektoripõhiste sekkumistega seotud 
programmitööd, ning mis tuleb määratleda 
käesolevas määruses. Kuid puu- ja 
köögivilja sektori ning mesindustoodete 
sektori puhul tuleks jätkata liidu finantsabi 
andmist kooskõlas eeskirjadega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 1308/2013,18 et mitte 
kahjustada asjaomaste sekkumisliikide 
kohaste lisaeesmärkide saavutamist. Kui 
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liikmesriigid soovivad kehtestada ÜPP 
strateegiakavas muude sektoripõhiste 
sekkumiste toetuse, tuleb vastav 
rahaeraldis maha arvata asjaomase 
liikmesriigi otsetoetustena makstava 
sekkumisliigi eraldisest, et tagada 
finantsiline neutraalsus. Kui liikmesriik ei 
soovi mesindus-, humala- ja oliiviõlisektori 
põhiseid sekkumisi rakendada, tuleb 
vastava liikmesriigi vastavad eraldised teha 
kättesaadavaks lisaeraldistena 
otsetoetustena makstavateks sekkumisteks.

liikmesriigid soovivad kehtestada ÜPP 
strateegiakavas muude sektoripõhiste 
sekkumiste toetuse, tuleb vastav 
rahaeraldis maha arvata asjaomase 
liikmesriigi otsetoetustena makstava 
sekkumisliigi eraldisest, et tagada 
finantsiline neutraalsus. Kui liikmesriik ei 
soovi mesindus-, humala- ja oliiviõlisektori 
põhiseid sekkumisi rakendada, tuleb 
vastava liikmesriigi vastavad eraldised teha 
kättesaadavaks lisaeraldistena 
otsetoetustena makstavateks sekkumisteks. 
Muude sektoritega seotud sekkumiste 
puhul on liikmesriikidel võimalik valida 
rakenduskavade ja riiklike 
toetusprogrammide alusel sõltuvate 
süsteemide vahel vastavalt iga sektori 
eripärale.

_________________ _________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1308/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 922/72, (EÜ) nr 234/79, 
(EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1308/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 922/72, (EÜ) nr 234/79, 
(EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

Or. es

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Arvestades mesindussektorile ette 
nähtud toetuste suurendamist ja 
tunnustades bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamise ja toiduainete tootmise olulist 
rolli, on vaja suurendada ka ühenduse 
kaasrahastamise maksimummäära ning 
lisada uusi rahastamiskõlblikke 
meetmeid, mille eesmärk on edendada 
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sektori arengut.

Or. es

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist 
ning agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude vältimist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Or. es
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
makstavate sekkumisliikide ja 
sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
ning EAFRD peaks jätkama maaelu arengu 
sekkumisliikide rahastamist. ÜPP 
finantsjuhtimise eeskirjad tuleks sätestada 
kahe fondi ja kummagi toetatava tegevuse 
puhul eraldi, võttes arvesse asjaolu, et uus 
rakendamismudel võimaldab 
liikmesriikidele eesmärkide saavutamiseks 
suuremat paindlikkust ja subsidiaarsust. 
Käesoleva määruse kohased sekkumisliigid 
peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027.

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
makstavate sekkumisliikide ja 
sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
ning EAFRD peaks jätkama maaelu arengu 
sekkumisliikide rahastamist. ÜPP 
finantsjuhtimise eeskirjad tuleks sätestada 
kahe fondi ja kummagi toetatava tegevuse 
puhul eraldi, võttes arvesse asjaolu, et uus 
rakendamismudel võimaldab 
liikmesriikidele eesmärkide saavutamiseks 
suuremat paindlikkust ja subsidiaarsust. 
Käesoleva määruse kohased sekkumisliigid 
peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. es

Selgitus

Riiklikel strateegiakavadel põhinev uus mudel tähendab drastilisi ÜPP paradigma muutusi.
Nende kavade koostamiseks on vaja rohkem aega, seetõttu on soovitatav nende rakendamist 
edasi lükata, et vältida põllumajandustootjate toetuste katkemise ohtu.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) EAFRD rahaliste vahendite 
haldamise hõlbustamiseks tuleks 
kehtestada EAFRD ühekordse toetuse 
määr liikmesriikide avaliku sektori 
kulutustele. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki tegevuse erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende jaoks kehtestada 
osaluse erimäärad. Arengu, kauguse ja 
isoleerituse tasemest tingitud eripiirangute 
leevendamiseks tuleks kehtestada 

(49) EAFRD rahaliste vahendite 
haldamise hõlbustamiseks tuleks 
kehtestada EAFRD üldise toetuse määr 
liikmesriikide avaliku sektori kulutustele. 
Selleks et võtta arvesse teatavat liiki 
tegevuse erilist tähtsust või laadi, tuleks 
nende jaoks kehtestada osaluse erimäärad. 
Arengu, kauguse ja isoleerituse tasemest 
tingitud eripiirangute leevendamiseks 
tuleks kehtestada kõrgem EAFRD osaluse 
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asjakohane EAFRD osaluse määr vähem 
arenenud piirkondade, ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning Egeuse 
mere väikesaarte puhul.

määr vähem arenenud piirkondade, ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade ning Egeuse 
mere väikesaarte puhul, nagu on 
määratletud määruse (EL) 229/2013 
artikli 1 lõikes 2.

Or. es

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta. See 
strateegiakava võib siiski sisaldada 
maaelu arengu piirkondlikke sekkumisi, 
võttes arvesse mõne liikmesriigi 
haldusstruktuuri.

Or. es

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite suurema 
sidususe, sest see peaks hõlmama nii 
otsetoetustena makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite suurema 
sidususe, sest see peaks hõlmama nii 
otsetoetustena makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 
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kavad peaksid tagama ja näitama 
liikmesriikide tehtud valikute vastavust ja 
asjakohasust seoses liidu prioriteetide ja 
eesmärkidega. Seepärast on asjakohane, et 
need kavad hõlmavad tulemustele 
orienteeritud sekkumisstrateegiat, mis on 
struktureeritud lähtuvalt ÜPP 
erieesmärkidest, sh nende eesmärkidega 
seotud mõõdetavad ülesanded. Kõnealuste 
kavade aastapõhise seire võimaldamiseks 
on vajalik, et kõnealused eesmärgid 
tuginevad tulemusnäitajatele.

kavad peaksid tagama ja näitama 
liikmesriikide tehtud valikute vastavust ja 
asjakohasust seoses liidu prioriteetide ja 
eesmärkidega. Seepärast on asjakohane, et 
need kavad hõlmavad tulemustele 
orienteeritud sekkumisstrateegiat, mis on 
struktureeritud lähtuvalt ÜPP 
erieesmärkidest, sh nende eesmärkidega 
seotud mõõdetavad ülesanded. Kõnealuste 
kavade aastapõhise või, kui see on 
asjakohane, mitmeaastase seire 
võimaldamiseks on vajalik, et kõnealused 
eesmärgid tuginevad tulemusnäitajatele.

Or. es

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa rakendamise 
delegeerimisel riigi tasandil vastavalt 
riiklikule raamistikule, et hõlbustada 
piirkondade vahelist koordineerimist 
riigiüleste probleemidega tegelemisel, on 
asjakohane, et ÜPP strateegiakavades on 
esitatud riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
koosmõju kirjeldus.

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa kavandamise ja
rakendamise delegeerimisel riigi tasandil 
vastavalt riiklikule raamistikule, et 
hõlbustada piirkondade vahelist 
koordineerimist riigiüleste probleemidega
tegelemisel, on asjakohane, et ÜPP 
strateegiakavades on esitatud riiklike ja 
piirkondlike sekkumiste koosmõju 
kirjeldus.

Or. es

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Kuna ÜPP strateegiakavad peaksid (61) Kuna ÜPP strateegiakavad peaksid 
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võimaldama komisjonil võtta vastutuse 
liidu eelarve täitmise eest ning tagama 
liikmesriikidele õiguskindluse kava 
teatavate elementide osas, on asjakohane, 
et kavad sisaldavad üksiksekkumiste 
konkreetset kirjeldust, sh toetuskõlblikkuse 
tingimusi, eelarveeraldisi, kavandatud 
väljundeid ja ühikuhindu. Rahastamiskava 
on vajalik selleks, et anda ülevaade kõigist 
eelarveaspektidest ja igast sihtkavaga 
seotud sekkumisest.

võimaldama komisjonil võtta vastutuse 
liidu eelarve täitmise eest ning tagama 
liikmesriikidele õiguskindluse kava 
teatavate elementide osas, on asjakohane, 
et kavad sisaldavad üksiksekkumiste 
konkreetset kirjeldust, sh toetuskõlblikkuse 
kriteeriume, eelarveeraldisi, kavandatud 
väljundeid ja ühikuhindu. Rahastamiskava 
on vajalik selleks, et anda ülevaade kõigist 
eelarveaspektidest ja igast sihtkavaga 
seotud sekkumisest.

Or. es

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
lihtsustamisele.

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
niisuguse koormuse vähendamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Sellise asutuse ülesanded 
tuleks täpsustada käesolevas määruses. 
Korraldusasutus peaks olema võimeline 
delegeerima osa oma ülesannetest, jäädes 
ise vastutama tõhusa ja täpse juhtimise 
eest. Liikmesriigid peaksid tagama, et ÜPP 
strateegiakavade haldamisel ja 

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Sellegipoolest võivad 
liikmesriigid maaelu arengu poliitikaga 
seotud elementide piirkondadeks 
jaotamise puhul luua piirkondlikke 
valitsusasutusi. Sellise asutuse ülesanded 
tuleks täpsustada käesolevas määruses. 
Korraldusasutus peaks olema võimeline 
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rakendamisel oleksid kaitstud liidu 
finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

delegeerima osa oma ülesannetest, jäädes 
ise vastutama tõhusa ja täpse juhtimise 
eest. Liikmesriigid peaksid tagama, et ÜPP 
strateegiakavade haldamisel ja 
rakendamisel oleksid kaitstud liidu 
finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

Or. es

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 
on võimalik ainult Malta puhul.

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 
on võimalik ainult Luksemburgi ja Malta 
puhul.

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Kehtestada tuleks mehhanismid, (76) Kehtestada tuleks mehhanismid, 
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mis võimaldaksid võtta meetmeid liidu 
finantshuvide kaitsmiseks juhul, kui ÜPP 
strateegiakava rakendamisel ilmneb seatud 
eesmärkidest olulisi kõrvalekaldeid. 
Märkimisväärselt ja põhjendamatult 
viletsate tulemusnäitajate korral võidakse 
liikmesriikidelt nõuda tegevuskavade 
esitamist. Kui kavandatud tulemusi ei 
saavutata, võib see kaasa tuua väljamaksete 
peatamised ning lõpuks liidu fondide 
vähendamise. Lisaks sellele kehtestatakse 
tulemuspreemia jaotamisel põhineva 
stimuleerimismehhanismi osana selline 
tulemuspreemia. millega ergutatakse 
heade keskkonna- ja kliimatulemuste 
saavutamist.

mis võimaldaksid võtta meetmeid liidu 
finantshuvide kaitsmiseks juhul, kui ÜPP 
strateegiakava rakendamisel ilmneb seatud 
eesmärkidest olulisi kõrvalekaldeid. 
Märkimisväärselt ja põhjendamatult 
viletsate tulemusnäitajate korral võidakse 
liikmesriikidelt nõuda tegevuskavade 
esitamist. Kui kavandatud tulemusi ei 
saavutata, võib see kaasa tuua väljamaksete 
peatamised ning lõpuks liidu fondide 
vähendamise.

Or. es

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetuskõlblikkuse nõuete kohta 
ning eeskirjad toetusõiguste deklaratsiooni 
sisu ja aktiveerimise nõuete kohta; 
keskkonnakavade eeskirjad; meetmed, 
mille eesmärk on vältida 
tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetuskõlblikkuse kohta;
eeskirjad toetusõiguste deklaratsiooni sisu 
ja aktiveerimise nõuete kohta; 
keskkonnakavade eeskirjad; meetmed, 
mille eesmärk on vältida 
tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 
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tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 
tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused.

tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 
tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 a) Selleks et tagada liikmesriikide 
võrdne tase ja tagada neile struktureeritud 
hindamisvahendid, tuleks komisjonis 
delegeerida volitused teatavate toimingute 
kasutuselevõtuks seoses 
tulemusraamistiku sisuga.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud artikliga 120, mis on muudetud Euroopa Parlamendi 
õigustalituste arvamuse kohaselt delegeeritud õigusaktiks.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 

(87) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et määrata kindlaks 
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võrdlusalad seoses õliseemnetoetusega, 
koostada eeskirjad kasvatusmaa 
heakskiitmiseks ja sortide kinnitamiseks 
seoses puuvilla eritoetuse ja seonduvate 
teadetega, arvutada vähendamine, kui 
toetuskõlblik puuvillakasvatusmaa ületab 
põhikasvupinda, anda liidu rahalist toetust 
veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
destilleerimiseks, teha maaelu arengu 
sekkumisliikide toetuseks antava liidu 
toetuse kogusumma iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, koostada eeskirjad 
ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
elementide esitamise kohta, et koostada 
eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmise korra ja tähtaegade kohta 
ning kehtestada ühetaolised tingimused 
ÜPP strateegiakavades pakutavate 
võimalustega seotud teavitamis- ja 
avalikustamisnõuete kohaldamise kohta, 
koostada eeskirjad tegevus-, seire- ja 
hindamisraamistiku kohta, koostada 
eeskirjad iga-aastase tulemusaruande 
esitamise ja sisu kohta, koostada eeskirjad 
sellise teabe kohta, mida liikmesriigid 
peavad komisjonile saatma 
tulemushindamiseks, koostada eeskirjad 
andmevajaduse ja võimalike andmeallikate 
vahelise koostoime kohta ning kehtestada 
kord, mille alusel tagatakse järjekindel 
lähenemisviis liikmesriikidele 
tulemuspreemia jaotamise 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201122.

võrdlusalad seoses õliseemnetoetusega, 
koostada eeskirjad kasvatusmaa 
heakskiitmiseks ja sortide kinnitamiseks 
seoses puuvilla eritoetuse ja seonduvate 
teadetega, arvutada vähendamine, kui 
toetuskõlblik puuvillakasvatusmaa ületab 
põhikasvupinda, anda liidu rahalist toetust 
veinivalmistamise kõrvalsaaduste 
destilleerimiseks, teha maaelu arengu 
sekkumisliikide toetuseks antava liidu 
toetuse kogusumma iga-aastane jaotus 
liikmesriikide kaupa, koostada eeskirjad 
ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
elementide esitamise kohta, et koostada 
eeskirjad ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmise korra ja tähtaegade kohta 
ning kehtestada ühetaolised tingimused 
ÜPP strateegiakavades pakutavate 
võimalustega seotud teavitamis- ja 
avalikustamisnõuete kohaldamise kohta, 
koostada eeskirjad iga-aastase 
tulemusaruande esitamise ja sisu kohta, 
koostada eeskirjad sellise teabe kohta, 
mida liikmesriigid peavad komisjonile 
saatma tulemushindamiseks, koostada 
eeskirjad andmevajaduse ja võimalike 
andmeallikate vahelise koostoime kohta. 
Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 182/201122.

_________________ _________________

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. es



PR\1167489ET.docx 37/234 PE627.760v02-00

ET

Selgitus

Tulemus-, järelevalve- ja hindamisraamistikku käsitlevad eeskirjad tuleb kehtestada 
delegeeritud õigusaktiga. Teiselt poolt tehakse ettepanek kaotada tulemuslikkuse preemia, 
kuna see võib eeldada topeltkaristust. Mõiste „preemia“ on segadusttekitav, kuna selle taga 
peitub tegelikult karistus, mida võiks lisada karistustele eesmärkide rikkumise eest.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(92 a) Euroopa Liidu saarepiirkondades 
esineb põllumajandustegevuse 
läbiviimisel ja maapiirkondade arengul 
erilisi raskusi. On asjakohane hinnata 
ühise põllumajanduspoliitika mõju 
nendes piirkondades, et kohandada nende 
eripärasid arvesse võtvaid 
strateegiakavasid.

Or. es

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sekkumisliigid ja liikmesriikidele 
esitatud alusnõuded kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks ning nendega 
seotud rahastamiskord;

(b) sekkumisliigid ja liikmesriikidele 
kohaldatavad ELi nõuded kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks ning nendega 
seotud rahastamiskord;

Or. es

Selgitus

On vaja rõhutada ja tugevdada ÜPP ühist iseloomu.

Muudatusettepanek 45
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2021 kuni 31. detsembrini 2027.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. es

Selgitus

Strateegiakavadel põhinev uus mudel hõlmab ÜPP drastilisi muutusi. Nende kavade 
koostamiseks on vaja rohkem aega. Seepärast on vaja nende käivitamist edasi lükata, et 
vältida põllumajandustootjate toetuste katkemise ohtu.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR] II jaotise III 
peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 4326.

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR] III jaotise II 
peatükki ning artikleid 41 ja 4326.

_________________ _________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on juba sätestatud sanktsioonid strateegiakavades sätestatud 
eesmärkide mittetäitmise kohta. Karistuste kohaldamine makromajanduslike eesmärkide 
täitmata jätmise korral võib kaasa tuua topeltkaristuse.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) projekt, leping, meede või 
projektide rühm, mis on valitud välja 
asjaomaste programmide raames;

i) projekt, leping, meede või 
projektide rühm, mis on valitud välja 
asjaomase strateegiakava raames;

Or. es

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) rahastamisvahendite puhul 
programmi osalus rahastamisvahendis ja 
seejärel kõnealusest rahastamisvahendist 
lõppsaajatele antav rahaline toetus;

ii) rahastamisvahendite puhul 
strateegiakava osalus rahastamisvahendis 
ja seejärel kõnealusest rahastamisvahendist 
lõppsaajatele antav rahaline toetus;

Or. es

Selgitus

Lihtselgitus.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) eraõiguslik või avalik-õiguslik 
juriidiline isik, üksus, kes on või ei ole 
juriidiline isik, või füüsiline isik, kes 
vastutab algatamise või nii algatamise kui 
ka rakendamise eest;

i) eraõiguslik või avalik-õiguslik 
juriidiline isik, üksus, kes on või ei ole 
juriidiline isik, füüsiline isik või füüsiliste 
või juriidiliste isikute rühm, kes vastutab 
algatamise või nii algatamise kui ka 
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rakendamise eest;

Or. es

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „vahe-eesmärgid“ – vahepealsed 
sihtväärtused, mis tuleb erieesmärgiga 
seotud näitaja puhul saavutada kindlaks 
ajaks ÜPP strateegiakava perioodi jooksul.

(j) „vahe-eesmärgid“ – vahepealsed 
sihtväärtused, mis tuleb erieesmärgiga 
seotud tulemusnäitajate puhul saavutada 
kindlaks ajaks ÜPP strateegiakava perioodi 
jooksul.

Or. es

Selgitus

Selgitamine.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajanduslik tegevus” – peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, eelkõige puuvilla ja 
lühikese raieringiga madalmetsa tootmist ja 
põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

(a) „põllumajanduslik tegevus” – peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja lühikese 
raieringiga madalmetsa tootmist ja 
põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks 
või harimiseks sobilikus seisukorras ilma 
tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

Or. es



PR\1167489ET.docx 41/234 PE627.760v02-00

ET

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – peavad olema 
maa, mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem, ning mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – peavad olema 
maa, mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem, ning mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks, tingimusel et rohi 
või muud rohttaimed jäävad valdavaks. 
Need võivad olla ka karjamaad ja 
moodustada osa kohalikest tavadest, mille 
kohaselt ei ole rohi ega muud rohttaimed 
traditsioonilistel karjamaadel valdavad, 
või karjamaad, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole valdavad või neid ei 
kasva. Kui liikmesriigid nii otsustavad, 
jäetakse välja karjamaadeks ette nähtud 
maatükid, mida on haritud viie või enama 
aasta vältel.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek kujutab endast sammu tagasi seoses kokkuleppega, mis saavutati 
koondmääruse üle läbirääkimiste pidamisel, kus võeti arvesse Vahemere-äärsete karjamaade, 
näiteks dehesa-tammikute eripära. Diskrimineeriva kohtlemise vältimiseks on vaja säilitada 
kõnealuse määratluse olulised osad.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ –
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust ei eraldata isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus moodustab
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

(d) „tegelik põllumajandustootja“ –
tuleb määratleda tagamaks, et 
sissetulekutoetust eraldatakse isikutele, 
kelle põllumajanduslik tegevus ei
moodusta tühist osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus on põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele; mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid käsitatakse tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine. Määratlus peab igal 
juhul säilitama Euroopa Liidu 
perekondlike üksik- või ühinenud 
põllumajandustootjate mudeli, olenemata 
põllumajandustootja suurusest, ning võib 
vajaduse korral arvesse võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 
määratletud piirkondi;

Or. es

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „noor põllumajandustootja“ – peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks:

(e) „noor põllumajandustootja“ – peab 
olema määratletud kõigi strateegiakava 
sekkumiste puhul nii, et see hõlmaks 
40aastast vanusepiirangut ning samuti:

Or. es

Muudatusettepanek 55
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40 
aastat;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) liikmesriigid võivad esimeses 
lõigus sätestatud vanusepiiri tõsta 45 
aastani, kui olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsi 
(SWOT-analüüsi) alusel on selline 
tõstmine vajalik selleks, et aidata kaasa 
artikli 6 lõike 1, punktis g ette nähtud 
eesmärgi täitmisele;

Or. es

Selgitus

Märkimisväärne rahvaarvu vähenemine ja elanikkonna vananemine maapiirkondades 
õigustab nn noorte toetusesaajate vanusepiiri tõstmist, et soodustada uute 
põllumajandustootjate tegevuse alustamist maapiirkondades.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) põllumajandusettevõtte juhile 
esitatud tingimuste täitmise hindamisel 
võtavad liikmesriigid arvesse mitme 
partneri osalemise vorme ühinenud 
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struktuuride juhtimisel.

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid peaksid noorte põllumajandustootjate mõiste määratlemisel arvestama 
ühinenud ettevõtlusvormi konkreetse olukorraga.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „uus põllumajandustootja“ – peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks:

i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;

ii) asjakohast koolitust ja/või piisavaid 
oskusi.

Or. es

Selgitus

Uusi põllumajandustootjaid tuleks rohkem toetada, et suurendada nende panust 
maapiirkondade taaselustamisse.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada säästva 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
majandus-, keskkonna- ja 
ühiskonnaalaseid üldeesmärke:
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Or. es

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis
tagab toiduga kindlustatuse;

(a) tõhustada vastupidavat, 
konkurentsivõimelist ja mitmekesist 
põllumajandussektorit, aidates kaasa 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 39 punktide a, c, d ja e eesmärkide 
saavutamisele, et tagada toiduga 
kindlustatus ELis;

Or. es

Selgitus

Strateegiakavade uues mudelis ei tohi unustada aluslepingus sätestatud ÜPP majanduslikke 
eesmärke.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda, pöörates erilist 
tähelepanu põllumajandusega tegeleva 
elanikkonna võrdsele elatustasemele 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 39 
punktiga b ja võideldes maapiirkondade 
elanikkonna vähenemise vastu.

Or. es

Selgitus

Strateegiakavade uues mudelis ei tohi unustada aluslepingus sätestatud ÜPP majanduslikke 
eesmärke.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja
selliste loodusvarade tõhusat majandamist 
nagu vesi, muld ja õhk;

(e) edendada säästvat arengut 
loodusvarade tõhusama majandamise abil;

Or. es

Selgitus

Sõnastust lihtsustatakse.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate jaoks, eriti kõige 
vähem asustatud piirkondades, ja 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Or. es

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust,
naiste osalemist maapiirkondade 
majanduses ja maapiirkondade arengut, 
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biomajandust ja säästvat metsamajandust; sealhulgas biomajandust ja säästvat 
metsamajandust;

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid peaksid aitama tugevdada naiste rolli maapiirkondade edendamisel.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, toidu raiskamine kui 
ka loomade heaolu.

(i) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele nii
toidu kvaliteedi ja ohutuse,
keskkonnasäästlikkuse kui ka loomade 
heaolu osas.

Or. es

Selgitus

ÜPP mängib toidu raiskamise vastu võitlemisel ebaolulist rolli, seega ei tohiks see kuuluda 
konkreetsete eesmärkide hulka. Teisalt lihtsustatakse muudatusettepanekuga sõnastust.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

2. Erieesmärkide saavutamise nimel
peavad komisjon ja liikmesriigid tagama, 
et ÜPP toetuse halduskoormus oleks 
minimaalne.

Or. es
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Selgitus

Pole veel selge, kas Euroopa Komisjoni kavandatav uus mudel toob kaasa ÜPP lihtsustamise, 
seega on parem keskenduda pigem halduskoormuse vähendamise eesmärgile.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikide strateegiakavad ei 
pruugi hõlmata kõiki lõikes 1 sätestatud 
eesmärke, kui see on põhjendatud 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsi (SWOT-
analüüsi) alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad täiendada I lisas 
sätestatud tulemusnäitajaid ja tulemusi 
nende üksikasjalikuma jaotuse abil, et 
kohandada neid vastavalt oma 
strateegiakavade eripäradele riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil.

Or. es

Selgitus

Peavad olema ühised näitajad, mida liikmesriigid saaksid eristada vastavalt nende 
konkreetsetele olukordadele. Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada komisjoni 
ettepanekut.

Muudatusettepanek 69



PR\1167489ET.docx 49/234 PE627.760v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Uue ÜPP mudeli keskmes on I lisas loetletud ühised näitajad, mistõttu tuleks neid pidada 
olulisteks elementideks, mida tuleb reguleerida kaasotsustamismenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et sekkumine 
toimub vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele,
on siseturuga kokkusobiv ega moonuta 
konkurentsi.

Liikmesriigid tagavad, et sekkumine 
toimub vastavalt objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele 
ning viisil, mis ei takista siseturu 
nõuetekohast toimimist.

Or. es

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et liikmesriikide 
strateegiakavad järgivad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 



PE627.760v02-00 50/234 PR\1167489ET.docx

ET

kohustusi.

Or. es

Selgitus

Komisjon peab jätkuvalt tagama WTO kohustuste täitmise ja see võib kajastada määruse 
üldpõhimõtteid.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse II lisas loetletud sekkumisliikidel 
põhinevad sekkumised, sealhulgas 
artiklis 3 sätestatud mõisted ja ÜPP 
strateegiakavades kindlaks määratavad 
mõisted, mis on esitatud artiklis 4, 
vastavad WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa punktis 1 esitatud sätetele.

Kui komisjon on strateegiakava heaks 
kiitnud, arvestatakse, et käesoleva 
määruse II lisas loetletud sekkumisliikidel 
põhinevad sekkumised, sealhulgas 
artiklis 3 sätestatud mõisted ja ÜPP 
strateegiakavades kindlaks määratavad 
mõisted, mis on esitatud artiklis 4, 
vastavad WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa punktis 1 esitatud sätetele.

Or. es

Selgitus

Komisjon peaks jätkuvalt tagama WTO kohustuste täitmise. Teisest küljest on käesolevas 
määruses ettenähtud sekkumised kooskõlas rahvusvahelise kaubanduse eeskirjadega.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
sekkumised, mille aluseks on puuvilla 
eritoetus, mis on ette nähtud käesoleva 
jaotise II peatüki 3. jao 2. alajaos, 
vastavad WTO põllumajanduslepingu 

välja jäetud
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artikli 6 lõike 5 sätetele.

Or. es

Selgitus

Selline toetus vastab WTO standarditele.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ÜPP strateegiakavasse lisatavate 
halduskaristuste eeskirjade puhul tuleb 
järgida määruse (EL) [HzR] IV jaotise IV 
peatükis sätestatud nõudeid.

2. Määruse (EL) IV jaotise IV 
peatükis sätestatud halduskaristusi
käsitlevaid nõudeid (HzR) kohaldatakse 
toetusesaajate suhtes, kes saavad 
käesoleva jaotise II peatüki kohaselt 
otsetoetusi või iga-aastaseid toetuseid 
vastavalt artiklitele 65, 66 ja 67, kui nad ei 
järgi 1. jaos sätestatud tingimuslikkuse 
eeskirju.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek kehtestada sanktsioonide ühised eeskirjad horisontaalse määruse raames. 
See muudatus peab aga olema vastavuses nimetatud määrusega seoses kokkulepitud 
teemadega.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
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tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standarditega, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, erinevate 
tootmisviiside agronoomilisi iseärasusi,
olemasolevat põllumajandustootmist, 
maakasutust, iga-aastast külvikorda, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

Or. es

Selgitus

Käesoleva määrusega kehtestatakse juba tootjatele kehtestatud tingimuste 
miinimumstandardid. Teisest küljest tuleb arvesse võtta erinevate tootmistingimuste 
agronoomilisi omadusi, sest teatud juhtudel, näiteks püsikultuuride või vees kasvavate 
põllukultuuride puhul, ei saa kohaldada kõiki häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevaid standardeid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid ette 
näha täiendavad standardid lisaks neile, 
mis on kõnealuste peamiste eesmärkide 
puhul kehtestatud. Liikmesriigid ei või 
siiski määrata kindlaks miinimumnõudeid 
muude peamiste eesmärkide kohta kui 
need, mis on esitatud III lisas.

2. Liikmesriigid ei või määrata 
kindlaks miinimumnõudeid muude 
peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas.

Or. es

Selgitus

Erinevuste vältimiseks tuleks tagada tingimuste ühetaolisem kohaldamine.

Muudatusettepanek 77
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad 
süsteemi, et näha ette 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks.

välja jäetud

Komisjon võib toetada liikmesriike 
kõnealuse vahendi kavandamisel ning 
andmete talletamise ja töötlemisteenuste 
nõuete osas.

Or. es

Selgitus

Selle vahendi kasutuselevõtmise tingimuslikkuse nõuete kehtestamine on liiga ennatlik. Hulk 
tootjaid ei suuda seda vahendit hõlpsalt kasutada, eriti lairibaühenduseta piirkondades. 
Praegu on soovitatav lisada toiduainetööstus üheks sektoriks, mis võiks hõlmata 
nõustamisteenuseid.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad lubada lõikes 
1 sätestatutega samaväärseid tavasid 
tingimusel, et need pakuvad kliimale ja 
keskkonnale niisugust kasu, mis on 
samaväärne ühe või mitme nimetatud jaos 
osutatud tegevusega.

Nimetatud samaväärsed tavad hõlmavad 
järgmist:

(a) määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 65 
ja artikli 28 lõike 2 kohased kohustused;

(b) vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 28 võetud kohustused;
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(c) riiklike või piirkondlike 
keskkonnaalaste 
sertifitseerimissüsteemidega, sealhulgas 
nendega, millega sertifitseeritakse 
vastavust siseriiklikele keskkonnaalastele 
õigusaktidele, mis on rangemad kui 
III lisas kehtestatud kohustuslikud 
nõuded, vastavuse sertifitseerimine, mille 
eesmärk on täita mulla ja vee kvaliteedi, 
elurikkuse, maastiku säilitamise ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemisega seotud eesmärgid.

Or. es

Selgitus

Praegu kehtiv säte samaväärsete tavade kohta säilitatakse.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Põllumajandustootjad, kes 
vastavad mahepõllumajanduse määruses 
(EL) 2018/848 sätestatud nõuetele, peavad 
ipso facto järgima käesoleva määruse 
III lisas sätestatud heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste nõudeid 1, 8 ja 9.

Or. es

Selgitus

Mahepõllumajandus on vabastatud heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõuetest 1, 
8 ja 9, kuna see vastab juba keskkonnasäästlikkuse nõuetele. See puudutab samalaadse erandi 
ülevõtmist, mis lepiti kokku ÜPP viimases reformis, et täita keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriume.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. ELi toimimise lepingu artikli 349 
kohaselt määratletud äärepoolsed 
piirkonnad vabastatakse käesoleva 
määruse III lisas sätestatud heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
nõuetest 1, 2, 8 ja 9.

Or. es

Selgitus

Alles jäetakse erandid, mis kehtivad äärepoolsetes piirkondades seoses keskkonnasäästlikkust 
puudutavate heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega, lisaks sellele heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõue 2 eesmärgiga võtta arvesse nende piirkondade 
konkreetseid raskusi.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid edastavad, vajaduse 
korral elektrooniliste vahendite kaudu, 
asjaomastele toetusesaajatele 
põllumajandusettevõtte tasandil 
kohaldatavate nõuete ja standardite 
loetelu ning sellekohase selge ja täpse 
teabe.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste
kohta, sealhulgas püsirohumaa suhtarvu 
süsteemi üksikasjade, võrdlusaasta ja maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi 
kehtestamine, nagu on osutatud III lisas, 
ning põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
selle vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega samaväärsete tavade
kohta ja kehtestatakse püsirohumaa 
suhtarvu süsteemi teatavad üksikasjad ja
võrdlusaasta vastavalt maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardile (GAEC 1), nagu 
on osutatud III lisas, samuti on komisjonil 
õigus teha erandeid tingimuste täitmise 
kohta, kui see on vajalik vääramatu jõu 
tõttu, näiteks epideemiad, katastroofid ja 
loodusõnnetused.

Or. es

Selgitus

III lisas tehakse ettepanek kehtestada püsirohumaade maksimaalne varieeruvusprotsent, 
mistõttu jääks see element delegeeritud õigusaktidest välja. GAECi põhilisi eeskirju tuleb 
alusmääruses käsitleda. Siiski tehakse ettepanek anda komisjonile volitused tingimuste 
täitmise eeskirjade muutmiseks vääramatu jõu korral ning samaväärsete tavade kohta 
täiendavate õigusaktide vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele maa majandamise 
ja põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

1. Liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse süsteemi, millega 
pakkuda nõuandeteenust 
põllumajandustootjatele, metsamaa 
valdajatele ja teistele ÜPP raames toetuse 
saajatele maa majandamise ja 
põllumajandusettevõtete juhtimise 
(„põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused“) kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(d) riskijuhtimine;

Or. es

Selgitus

Määruses sätestatakse riskijuhtimise kord ka sektoripõhiste sekkumiste raames, mitte ainult 
maaelu arengu jaoks.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) meetodid tootmissüsteemide 
majanduslike tulemuste optimeerimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) esmakordselt tegevust alustavate 
põllumajandustootjate erinõustamine.

Or. es

Muudatusettepanek 87
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) tööohutusnõuded või 
põllumajandusettevõtetega seotud 
ohutusnõuded.

Or. es

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) toiduainete säästlik majandamine 
ettevõtetes, eriti kõige tundlikumates 
valdkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vähendavad selliste
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad
60 000 eurot, tehes seda järgmiselt:

1. Liikmesriigid vähendavad 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile, kui need ületavad 
iga riigi kohta sätestatud künnise, mis ei 
tohi olla madalam kui 100 000 eurot. 
Vähendamine moodustab toetustest 
vähemalt 25 % ja kuni 100 %.

Or. es
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Selgitus

Tehakse ettepanek luua mehhanism, mis on iga riigi tootmisstruktuuridega kohandatav. 
Teisest küljest ei tohiks vähendamine mõjutada mahepõllumajanduse toetamist, sest see oleks 
käesoleva määruse keskkonnaeesmärkidega vastuolus. Samuti tuleks jätta välja noortele 
põllumajandustootjatele mõeldud toetused.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
100 000 eurot jääva summa puhul;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) põllumajandusliku töö tegemise 
või karjapidamise teenust pakkuvate 
ettevõtete kaudu palgatud töötajate 
palgad;

Or. es

Selgitus

Põllumajandustootja peab tihti tulema toime põllumajandusliku tegevusega seotud teenuseid, 
näiteks pakendamisteenust, pakkuvate ettevõtete kaudu tekkivate palgakuludega.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) artiklites 27 ja 28 osutatud 
otsetoetused.

Or. es
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Selgitus

Selleks, et mitte töötada vastu artikli 6 lõikega 1 ette nähtud keskkonnaalaste ja põlvkondade 
vahetust käsitlevate eesmärkide saavutamisele, tuleb need kahte liiki toetused piiramisest 
välja jätta.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid keskmisi 
standardpalku korrutatuna asjaomase 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
aastaste tööühikute arvuga.

Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
tegelikku palgakulu või
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid keskmisi 
standardpalku korrutatuna asjaomase 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
aastaste tööühikute arvuga. Liikmesriigid 
võivad kasutada eri liiki ettevõtetega 
seotud standardse palgakulu näitajaid, 
võrdlusaluseid töökohtade loomise kohta 
eri liiki ettevõtetes ning registreid ettevõtte 
allhanketegevuse kohta.

Or. es

Selgitus

Standardteave võib olla palgakulu hindamisel liikmesriikide jaoks kättesaadav lihtsustatud 
vahend.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige
selleks, et aidata rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust ning 
seejärel muid tootmiskohustusega 

Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
tootmiskohustustega sidumata toetuste 
jaoks.
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sidumata otsetoetuste alla kuuluvaid 
sekkumisi.

Or. es

Selgitus

Piiramine on pelgalt finantsdistsipliini vahend, seetõttu peab liikmesriikidel olema vabadus 
eraldada vabanevad vahendid otsetoetustega seotud sekkumiste raames nendele sekkumistele, 
mida nad peavad oma vajadustest tulenevalt asjakohaseks.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
vahendite ümberpaigutamise teel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis on 
täpsustatud IV peatükis. Selline vahendite 
ümberpaigutamine EAFRDsse on osa ÜPP 
strateegiakava finantstabelitest ja selle võib 
läbi vaadata 2023. aastal kooskõlas 
artikliga 90. Sel juhul ei kohaldata 
EAGFist EAFRDsse vahendite 
ümberpaigutamisel artikli 90 alusel 
kehtestatud ülempiire.

Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
vahendite ümberpaigutamise teel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis on 
täpsustatud IV peatükis. Selline vahendite 
ümberpaigutamine EAFRDsse on osa ÜPP 
strateegiakava finantstabelitest ja selle võib 
läbi vaadata 2025. aastal kooskõlas 
artikliga 90.

Or. es

Selgitus

Tähtaega muudetakse vastavalt strateegiakavade rakendamisel kavandatavale viivitusele. 
Teisest küljest peaks piiramisest tulenev maaelu arengusse ümberpaigutamine jääma määruse 
finantssätetes ette nähtud piiridesse.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Juriidiliste isikute või füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühma puhul võivad 
liikmesriigid kohaldada lõikes 1 osutatud 
vähendamist kõnealuste juriidiliste isikute 
või rühma liikmete tasandil, kui 
individuaalsete liikmete puhul 
sätestatakse siseriikliku õigusega õigused 
ja kohustused, mis on võrreldavad 
põllumajandusliku majapidamise juhi 
staatuses oleva üksiku 
põllumajandustootja õiguste ja 
kohustustega, eelkõige seoses nende 
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase 
seisundiga, ning tingimusel, et nad on 
andnud panuse asjaomaste juriidiliste 
isikute või rühmade 
põllumajandusstruktuuride 
tugevdamisesse.

Or. es

Selgitus

Hetkel kehtiv säte jäetakse alles, et vältida olukorda, kus piiramismehhanism pärsib tootjate 
jõupingutusi ühenduste loomisel, mis suurendavad konkurentsivõimet ja sektori positsiooni 
toiduainete tarneahelas.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Põllumajandustootjatele, kelle 
puhul on kindlaks tehtud, et nad lõid 
käesoleva artikli õiguslike tagajärgede 
ärahoidmiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult, ei anta soodustust, mis 
seisneb toetuse vähendamise vältimises.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.
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Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus,
et oleks tagatud eraldiste nõuetekohane 
jaotamine toetuse saamise õigustele 
vastavatele toetusesaajatele.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus.

Or. es

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Jagu 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. JAGU välja jäetud

Tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused

Or. es

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Alajagu 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ALAJAGU välja jäetud

Üldsätted
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Or. es

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega sidumata
otsetoetuste saamise miinimumnõuded

Otsetoetuste saamise miinimumnõuded

Or. es

Selgitus

Selleks, et võtta arvesse pindalast sõltumatuid toetusi ning seda, et teatavates hektaripõhistes 
toetustes esineb endiselt suuri erinevusi, tuleb luua toetusmahul põhinev miinimumkünnis.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel ning 
nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid annavad otsetoetusi 
käesolevas jaos sätestatud tingimustel ning 
nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Or. es

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandusliku majapidamise 
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise.

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise või otsetoetuste miinimummäära
ja annavad otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle pindala või 
otsetoetuste maht on künnise täitnud või 
selle ületanud.

Or. es

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pindalaga seotud künnise kehtestamisel on 
liikmesriikide eesmärk tagada, et 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
võib anda üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kui:

Pindalaga seotud künnise või toetuste 
miinimummäära kehtestamisel on 
liikmesriikide eesmärk tagada, et 
otsetoetusi võib anda üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kui:

Or. es

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastavate maksete haldamine ei 
tekita ülemäärast halduskoormust ja

(a) vastavate künnise täitnud või selle 
ületanud maksete haldamine ei tekita 
ülemäärast halduskoormust ja

Or. es

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomased summad on tõhus 
panus, et saavutada artikli 6 lõikes 1 seatud 
eesmärke, mille jaoks tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetused on ette nähtud.

(b) asjaomased künnise täitnud või 
selle ületanud summad on tõhus panus, et 
saavutada artikli 6 lõikes 1 seatud 
eesmärke, mille jaoks otsetoetused on ette 
nähtud.

Or. es

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja Egeuse mere 
väikesaarte suhtes.

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et käesolevat artiklit ei 
kohaldata äärpoolseimate piirkondade ja 
Egeuse mere väikesaarte suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 a (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

JAGU 

TOOTMISKOHUSTUSEGA SIDUMATA 
OTSETOETUSED

Or. es

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
mehhanismid, millega piiratakse 
toetuskõlblike hektarite arvu, millele võib 
toetust maksta.

Or. es

Selgitus

Teatavates liikmesriikides on põllumajanduslik kõlvik väga palju suurem kui toetuskõlblik 
pindala. Piirangu lubamine on vajalik, et vältida hektari kohta makstavate toetuste drastilist 
kärpimist.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid, kes on 
kohaldanud määruse (EL) nr 1307/2013 III 
jaotise I peatüki 1. jaos kehtestatud 
põhitoetuskava, otsustavad mitte anda 
põhilist sissetulekutoetust toetusõiguste 
alusel, muutuvad määruse (EL) 
nr 1307/2013 alusel eraldatud 
toetusõigused 31. detsembril 2020
kehtetuks.

2. Kui liikmesriigid, kes on 
kohaldanud määruse (EL) nr 1307/2013 III 
jaotise I peatüki 1. jaos kehtestatud 
põhitoetuskava, otsustavad mitte anda 
põhilist sissetulekutoetust toetusõiguste 
alusel, muutuvad määruse (EL) 
nr 1307/2013 alusel eraldatud 
toetusõigused 31. detsembril 2022
kehtetuks.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas strateegiakavade rakendamise edasilükkamisega.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad kindlaks 1. Liikmesriigid määravad kindlaks 



PR\1167489ET.docx 69/234 PE627.760v02-00

ET

toetusõiguste ühikuväärtuse enne käesoleva 
artikli kohast lähenemist, kohandades 
toetusõiguste väärtust proportsionaalselt 
oma väärtusele, mis on kehtestatud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1307/2013 
toetusaastaks 2020, ning sellega seotud 
toetusi kõnealuse määruse III jaotise III 
peatükiga ette nähtud vastavate kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul taotlusaastaks 2020.

toetusõiguste ühikuväärtuse enne käesoleva 
artikli kohast lähenemist, kohandades 
toetusõiguste väärtust proportsionaalselt 
oma väärtusele, mis on kehtestatud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1307/2013 
toetusaastaks 2022, ning sellega seotud 
toetusi kõnealuse määruse III jaotise III 
peatükiga ette nähtud vastavate kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul taotlusaastaks 2022

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas ettepanekuga lükata strateegiakavade rakendamine 
aastasse 2023.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõikes 6 osutatud vähendamised 
peavad põhinema objektiivsetel ja mitte-
diskrimineerivatel kriteeriumidel. Ilma et 
see piiraks kooskõlas lõikega 5 kehtestatud 
miinimumväärtust, võib sellise kriteeriumi 
alla kuuluda maksimaalse vähendamise 
kehtestamine, mis ei tohi olla madalam kui 
30 %

7. Lõikes 6 osutatud vähendamised 
peavad põhinema objektiivsetel ja mitte-
diskrimineerivatel kriteeriumidel. Ilma et 
see piiraks kooskõlas lõikega 5 kehtestatud 
miinimumväärtust, võib sellise kriteeriumi 
alla kuuluda maksimaalse vähendamise 
kehtestamine, mis ei tohi olla suurem kui 
30 %.

Or. es

Selgitus

Tuleb tagada ÜPP toetuste järkjärguline lähendamine.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust haldab riiklikku reservi.

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust loob riiklikku reservi, 
mis moodustab käesoleva määruse 
VII lisas kehtestatud eraldistest 
maksimaalselt 3 %.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad lõikes 1 
osutatud protsendimäära ületada, kui on 
vaja hõlmata lõike 4 punktides a ja b ning 
lõikes 5 sätestatud jaotamise vajadused.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) noored põllumajandustootjad, kes 
on äsja esmakordselt loonud 
põllumajandusliku majapidamise;

(a) noored põllumajandustootjad, kes 
on äsja loonud põllumajandusliku 
majapidamise;

Or. es
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Selgitus

Noorte toetamise nõudeid tuleb paremaks muuta.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandustootjad, kes on äsja 
esmakordselt loonud põllumajandusliku 
majapidamise selle juhina, ning kellel on 
asjakohane koolitus või kes on omandanud 
vajalikud oskused, mis liikmesriigid on 
noorte põllumajandustootjate puhul 
kindlaks määranud.

(b) põllumajandustootjad, kes on äsja 
esmakordselt loonud põllumajandusliku 
majapidamise selle juhina, ning kellel on 
asjakohane koolitus või kes on omandanud 
vajalikud oskused.

Or. es

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Punktide a ja b korral võivad 
liikmesriigid eelistada naisi, et aidata 
kaasa artikli 6 lõike 1 punktis h osutatud 
eesmärgi täitmisele.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada naispõllumajandustootjaid eelistav valikukriteerium.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad kasutada 
riiklikku reservi, et suurendada 
lineaarselt sissetulekutoetust või et täita 
teatavaid artikli 6 lõikes 1 ette nähtud 
eesmärke, tuginedes seejuures 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele 
ning juhul, kui käesoleva artikli lõigete 4 
ja 5 sätete jaoks jäävad alles piisavad 
vahendid.

Or. es

Selgitus

Säilitatakse säte, mis on vajalik, et tagada reservi optimaalne kasutamine.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reservi loomine; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Reservi loomise tingimused peavad olema kirjas alusaktis.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juurdepääs reservile; välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Reservile juurdepääsu ühiseid kriteeriume tuleb käsitleda alusaktis.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 Kindlasummaline toetus väikestele 
põllumajandustootjatele

25 Lihtsustatud kava väikestele 
põllumajandustootjatele

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek annab liikmesriikidele väikestele põllumajandustootjatele kava 
sätestamisel suure otsustusvabaduse. Konkurentsimoonutuste vältimiseks tehakse ettepanek 
kõigi liikmesriikide jaoks ühise lihtsustatud kava kohta.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid võivad kehtestada 
lihtsustatud kava väikeste 
põllumajandustootjate jaoks, kes taotlevad 
kuni 1 250 euro suurust toetust
maksimaalselt 10 hektari jaoks. 
Nimetatud kava võib koosneda käesolevas 
jaos ja käesoleva peatüki 3. jaos osutatud 
otsetoetuste asemel kindlasummalisest 
toetusest või toetusest hektari kohta, mida 
võib diferentseerida artikli 18 lõike 2 
kohaselt määratletud territooriumide 
kaupa. Liikmesriigid kavandavad vastavad 
sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

Or. es
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Selgitus

Komisjoni ettepanek annab liikmesriikidele väikestele põllumajandustootjatele mõeldud kava 
kehtestamisel suure otsustusvabaduse. Konkurentsimoonutuste vältimiseks tehakse ettepanek 
kõigi liikmesriikide jaoks ühise lihtsustatud kava kohta.

Muudatusettepanek 126

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 127

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es
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Selgitus

Liikmesriikidel tuleb lubada jätta tingimuslikkuse kontrollid rakendamata 
põllumajandustootjate suhtes, kelle pindala on kuni 10 hektarit ja kes osalevad lihtsustatud 
kavas. Nende tootjatega seotud halduskoormus on taotletava keskkonnaeesmärgiga võrreldes 
ebaproportsionaalne, võttes arvesse, et paljudel juhtudel moodustab nende toetuskõlblik 
pindala väga väikese osa (ELi keskmine on 4 %).

Muudatusettepanek 128

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 69 lõike 2 punkti e alusel toetuse 
saajateks valitud põllumajandustootjad 
kaotavad lihtsustatud kavas osalemise 
õiguse.

Or. es

Selgitus

Lihtsustatud kavast jäetakse kõrvale põllumajandustootjad, kellele makstakse toetust 
põllumajandusettevõtte teisele põllumajandustootjale püsivalt üleandmiseks.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid kehtestavad 
ümberjaotava toetuse, mis on võrdne 
hektari kohta makstava summa või eri 
hektaritüüpide kohta makstavate 
summadega, kusjuures summasid võib 
diferentseerida artikli 18 lõike 2 kohaselt 
määratletud territooriumide kaupa. 
Nimetatud summa ei moodusta põhilisest 
sissetulekutoetusest jätkusuutlikkuseks 
rohkem kui 25 % vastavalt artikli 18 
lõike 2 kohaselt sätestatud riiklikule või 
territooriumipõhisele keskmisele 
korrutatuna põllumajandustootja poolt 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
arvuga. Toetuskõlblike hektarite arv ei 
ületa liikmesriigi kehtestatud maksimumi, 
mis ei ole suurem kui 30 hektarit või 
suurem kui põllumajandusettevõtete 
riiklik keskmine või artikli 18 lõikes 2 
määratletud territooriumide põhine 
keskmine.

Or. es

Selgitus

ÜPP toetuste ümberjaotamiseks tuleb kehtestada ühised kriteeriumid, kõrvaldades kõik ohud, 
mis võivad ettevõtete kasumlikkust kahjustada.

Muudatusettepanek 131

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid sätestavad 
ümberjaotava toetuse jagamiseks 
mittediskrimineerivad kriteeriumid, mis 
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põhinevad artikli 6 lõike 1 punktis a 
osutatud eesmärgi saavutamisel. 
Liikmesriigid võivad samuti määrata 
maksimaalse künnise majandusliku 
suuruse kohta, mille ületamisel ei ole 
ettevõtetel õigust saada ümberjaotavat 
toetust.

Or. es

Selgitus

Toetuste ümberjaotamiseks tuleb näha ette ühised kriteeriumid, millega tagatakse nende 
õiglane jaotamine.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 134

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse, et võtta arvesse ühendusi.

Muudatusettepanek 135

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse artikli 4 
lõike 1 punktis d sätestatud 
kriteeriumidele vastavalt määratletud
noortele põllumajandustootjatele 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Or. es

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on loonud 
põllumajandusliku majapidamise selle 
juhina ning kellel on õigus saada toetust 
põhilise sissetulekutoetuse raames, millele 
on osutatud artiklis 17.
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kooskõlas artikli 86 lõikega 4, võivad
liikmesriigid sätestada täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. es

Selgitus

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriume tuleb paremaks muuta, et toetused oleksid noortele 
põllumajandustootjatele kättesaadavad. Teisest küljest jäetakse teksti selgemaks muutmiseks 
üks osa lõigust välja, sest miinimumeraldisi käsitletakse juba artikli 86 lõikes 4, kus tehakse 
lisaks ettepanek taseme säilitamise klausli kohta, et liikmesriigid ei vähendaks noortele 
põllumajandustootjatele mõeldud toetusi.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse
maksimaalselt seitsme aasta jooksul
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta ning see võidakse arvutada kas 
riiklikul tasandil või artikli 18 lõikes 2 
määratletud territooriumide põhjal.

Or. es

Selgitus

Käesolevas artiklis käsitletavate noortele mõeldud toetuste jaoks kehtestatakse hetkel kehtiva 
5-aastase perioodi asemel 7-aastane maksimaalne periood.

Muudatusettepanek 139

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

3 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätteid tootjaorganisatsioonidesse või 
ühistutesse kuuluvate noorte 
põllumajandustootjate kohta, et nad ei 
jääks käesoleva artikli kohaselt nimetatud 
üksustega liitumise hetkel toetusest ilma.

Or. es

Selgitus

Tuleb võtta arvesse tootjaorganisatsioonide ja ühistutega seotud konkreetseid asjaolusid.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 

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

võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Nende meetmete eesmärk on keskkonnale 
ja kliimale positiivset mõju avaldavate 
tavade säilitamine ja vajalike muutuste 
edendamine.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

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

Or. es

Selgitus

Alusmääruses on kohane piirata seda, millist liiki meetmeid käesoleva artikli kohaselt 
rahastada tohib.

Muudatusettepanek 143

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 144

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 145

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Üks toetus põllumajandusettevõtte kohta võimaldaks kavva lisada ilma maata 
karjakasvatajad.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Alusakt peaks sisaldama kõiki ökokavade ühiseid elemente.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliivisalud, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, lühikese raieringiga 
madalmets ning muud kui toiduks 
kasutatavad põllukultuurid, välja arvatud 
puud, mida kasutatakse selliste toodete 
tootmiseks, mis võivad asendada 
fossiilmaterjale.

Or. es

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse iga 
liikmesriigi jaoks soovituslik 
võrdluspindala, mis on arvutatud lähtuvalt 
iga liikmesriigi osakaalust liidu keskmises 
haritavas pindalas käesoleva määruse 
vastuvõtmisele eelnenud viie aasta 
jooksul. Nimetatud rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse iga 
liikmesriigi jaoks soovituslik 
võrdluspindala, mis on arvutatud lähtuvalt 
põllumajanduslikust pindalast, mille 
põhjal määrati pärast memorandumi 
allkirjastamist kindlaks võrdluspindala. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid kavatsevad suurendada 
oma kavandatud väljundeid, millele on 
osutatud lõikes 1 ja mille komisjoni on 
nende ÜPP strateegiakavades heaks 
kiitnud, teatavad nad komisjonile 
läbivaadatud kavandatavad väljundid ÜPP 
strateegiakava muutmise taotluses vastavalt 
artiklile 107 enne asjaomasele 
taotlusaastale eelneva aasta 1. jaanuari.

Kui liikmesriigid kavatsevad suurendada 
oma kavandatud väljundeid, millele on 
osutatud lõikes 1 ja mille komisjoni on 
nende ÜPP strateegiakavades heaks 
kiitnud, teatavad nad komisjonile 
läbivaadatud kavandatavad väljundid ÜPP 
strateegiakava muutmise taotluses vastavalt 
artiklile 107 enne asjaomasele 
taotlusaastale eelneva aasta 1. jaanuari. 
Muudatust ei arvestata artikli 107 lõike 7 
kohaldamisel.

Or. es

Selgitus

Muudatus muudab paindlikumaks artikli 107 kohaselt lubatud strateegiakavade muudatuste 
arvu.

Muudatusettepanek 150
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Bulgaaria: 624,11 eurot, – Bulgaaria: X eurot,

Or. es

Selgitus

Eelarveridasid ei tuleks kehtestada enne finantsperspektiivi raamistiku vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kreeka: 225,04 eurot, – Kreeka: X eurot,

Or. es

Selgitus

Eelarveridasid ei tuleks kehtestada enne finantsperspektiivi raamistiku vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Hispaania: 348,03 eurot, – Hispaania: X eurot,

Or. es

Selgitus

Eelarveridasid ei tuleks kehtestada enne finantsperspektiivi raamistiku vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 153
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Portugal: 219,09 eurot. – Portugal: X eurot,

Or. es

Selgitus

Eelarveridasid ei tuleks kehtestada enne finantsperspektiivi raamistiku vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i;

(a) puu- ja köögiviljasektor, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
1 lõike 2 punktis i, ja nimetatud 
töötlemiseks ettenähtud tooted;

Or. es

Selgitus

Tuleb säilitada kehtiv kohaldamisala.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w.

(f) muud sektorid, millele on osutatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
punktides a–h, k, m, o–t ja w, samuti 
valgurikkad kultuurid, kartul, küülikud,
puuvill ja hobuslased.

Or. es



PE627.760v02-00 88/234 PR\1167489ET.docx

ET

Selgitus

Komisjoni poolt välja pakutud loetelu on liiga piirav ning see ei hõlma muu hulgas 
valgurikkaid kultuure, mis on vastuolus ELi poliitilise tahtega edendada neid kultuure, mis 
aitavad lisaks lämmastiku sidumisele vähendada loomse toidu puudust.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 39 punktis f osutatud 
sektoreid võib käsitleda 
tootjaorganisatsioonide ja nende 
ühenduste rakenduskavades või riiklikes 
toetusprogrammides. Liikmesriigid 
peavad oma strateegiakavades 
põhjendama eri tootmissektoritest 
sõltuvalt üht või teist liiki sekkumiste 
valimist.

Or. es

Selgitus

Tuleb kehtestada teistsugused toetusvormid, et ELi toetusi oleks võimalik kohandada eri 
tootmissektoritele ja pidades silmas pikka protsessi, mis hõlmab tihti rakenduskavadel 
põhineva mudeli rakendamist.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid kehtestavad oma 
strateegiakavades kriisiennetuse ja 
riskijuhtimise meetmed kõikide 
sektoripõhiste sekkumisliikide kohta, 
võimaldades tootjaorganisatsioonide, 
ühistute ja tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide osalemise, kui see on 
asjakohane.
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Or. es

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liikmesriikidevaheliste 
konkurentsimoonutuste vältimine.

Or. es

Selgitus

Komisjon peab seisma selle eest, et strateegiakavade sektoripõhised meetmed ei moonutaks 
konkurentsi.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu rahalise toetuse arvutamise 
alused, millele on osutatud käesolevas 
peatükis, sealhulgas võrdlusperioodid ja 
turustatud toodangu väärtuse arvutamine;

(b) liidu rahalise toetuse arvutamise 
alused, millele on osutatud käesolevas 
peatükis, sealhulgas võrdlusperioodid ja 
turustatud toodangu väärtuse arvutamine 
rakendusfondidel põhinevate kavade 
jaoks;

Or. es

Selgitus

Selgitus on vajalik ettepaneku tõttu laiendada toetusvorme muudele sektoritele.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 52 lõikes 3;

(c) liidu rahalise toetuse ülemmäär 
turult kõrvaldamise korral, millele on 
osutatud artikli 46 lõike 4 punktis a, ja 
sekkumisliikide korral, millele on osutatud 
artikli 60 lõike 2 punktis e;

Or. es

Selgitus

Artikli viites on viga.

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) koondada tarneteid ning viia turule 
puu- ja köögiviljasektori tooteid, 
sealhulgas otseturunduse kaudu; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
erieesmärkidega.

Or. es

Selgitus

Lisatakse artikli 6 lõike 1 eesmärk b, sest tarneteede koondamine ja turule viimine 
võimaldavad suurendada turule orienteeritust ja tõsta konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
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edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Lisatakse artikli 6 lõike 1 eesmärk b, sest jätkusuutlike tootmismeetodite vallas 
teadusuuringute tegemine ja nende meetodite väljaarendamine aitavad suurendada turule 
orienteeritust ja tõsta konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega;

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Lisatakse artikli 6 lõike 1 eesmärk d, et lisada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega 
kohanemisse panustamine ning säästev energia.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise või 
riiklike kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

(f) suurendada toodete kaubanduslikku 
väärtust, sealhulgas parandada töötlemist ja 
tootekvaliteeti ja edendada selliseid 
tooteid, mis kuuluvad kaitstud 
päritolunimetuse, geograafilise tähise, 
ökomärgise või avaliku või erasektori
kvaliteedikavade alla; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada teised nii avalikust kui ka erasektorist pärit kvaliteedikavad, mida tavapäraselt 
kasutatakse ja mis on hetkel puu- ja köögiviljasektoris rahastamiskõlblikud, näiteks 
EUREPGAP ja GLOBALGAP.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) edendada ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja c
osutatud erieesmärkidega;

(g) reklaamida ning turustada puu- ja 
köögiviljasektori tooteid nii värskelt kui ka 
töödeldult; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Lisatakse artikli 6 lõike 1 eesmärk i, et käsitleda ELi põllumajanduse ühiskonna nõudlusele 
reageerimise paremaks muutmist.

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(i a) kõrvalsaaduste ja jäätmete 
käitlemine, eelkõige veekvaliteedi 
kaitsmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, keskendudes 
muu hulgas vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning 
jäätmete vähendamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed pakkumise nõudlusele 
vastavaks kohandamiseks ja selle 
kavandamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) meetmed värskete ja töödeldud 
toodete kaubandusliku väärtuse 
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suurendamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) meetmed värskete ja töödeldud 
toodete kvaliteedi parandamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, eelkõige
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

(b) teadustegevus ja 
eksperimentaaltootmine, keskendudes muu 
hulgas vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele, kahjurikindlusele, 
pestitsiidide kasutamisega seotud riskide ja 
mõju vähendamisele, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste tekitatud kahju 
vältimisele ning muutuvatele 
kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide kasutamise ergutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt m
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu kvaliteedikavade ja muude 
avaliku ja erasektori kavade rakendamine;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada teised nii avalikust kui ka erasektorist pärit kvaliteedikavad, mida 
tavapäraselt kasutatakse ja mis on hetkel puu- ja köögiviljasektoris rahastamiskõlblikud, 
näiteks EUREPGAP ja GLOBALGAP.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge ja jagada teavet 
puu- ja köögivilja tarbimise kasulikust 
mõjust tervisele;

(n) müügiedendus- ja teavitustegevus, 
eelkõige meetmed ja tegevused, mille 
eesmärk on mitmekesistada ja tugevdada 
puu- ja köögiviljaturge, otsida uusi 
turuväljundeid pärast kolmandate riikide 
turgude sulgumist ning jagada teavet puu-
ja köögivilja tarbimise kasulikust mõjust 
tervisele;

Or. es

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
muu hulgas seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.
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Or. es

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(p) koolitus ja parimate tavade 
vahetamine, muu hulgas seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Or. es

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

(a) stardikapitali loomine või 
ühisfondide täitmine määruse (EL) 
nr 1308/2013 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

Or. es

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks, 
sealhulgas turult kõrvaldatud toodete 
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enne nende levitamist töötlemise kulud;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada turult kõrvaldatud toodete töötlemise kulud, võttes arvesse, et puu-
ja köögiviljasektori tooted riknevad kiiresti.

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) müügiedendamine ja teavitamine.

Or. es

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli rakendamine ja 
juhtimine liidu territooriumil, et hõlbustada 
juurdepääsu kolmandate riikide turgudele;

(i) läbirääkimised kolmanda riigi 
fütosanitaarprotokolli üle, selle
rakendamine ja juhtimine liidu 
territooriumil, et hõlbustada juurdepääsu 
kolmandate riikide turgudele;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek meetmed säilitada.

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) turu-uuringud kolmandates 
riikides;

Or. es

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(j) liidu kvaliteedikavade ja muude 
avaliku ja erasektori kavade rakendamine;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada teised nii avalikust kui ka erasektorist pärit kvaliteedikavad, mida 
tavapäraselt kasutatakse ja mis on hetkel puu- ja köögiviljasektoris rahastamiskõlblikud, 
näiteks EUREPGAP ja GLOBALGAP.

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) koolitusmeetmed ja parimate 
tavade vahetamine.

Or. es

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt kahte
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

2. Rakenduskavad kestavad vähemalt 
kolm aastat ja maksimaalselt seitse aastat. 
Neis järgitakse artikli 42 punktides d ja e 
osutatud eesmärke ning vähemalt veel ühte
kõnealusesse artiklisse kuuluvat muud 
eesmärki.

Or. es

Selgitus

Hetkel peavad rakenduskavad täitma vähemalt kaks eesmärki. Tehakse ettepanek, et need 
täidaksid strateegiakava rakendamisel ka kolmanda eesmärgi.

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavad ei hõlma samu sekkumisi 
kui liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavad. Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

Samuti võivad tootjaorganisatsioonide
liidud esitada terved või osalised 
rakenduskavad, mis sisaldavad meetmeid, 
mille liikmesorganisatsioonid on oma 
rakenduskavades kindlaks määranud, 
kuid mida nad ei ole rakendanud. Need 
kavad ei hõlma samu tegevusi kui 
liikmesorganisatsioonide rakenduskavad. 
Liikmesriigid käsitlevad 
tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavasid koos 
liikmesorganisatsioonide 
rakenduskavadega.

Or. es

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb lisada kehtiv sõnastus tootjaorganisatsioonide liitude osaliste 
rakenduskavade kohta. Lisaks peavad tootjaorganisatsioonide liitude osaliste kavade ja 
nende liikmesorganisatsioonide kavade vahelised vastuolud jääma tegevuste, mitte sekkumiste 
tasandile.

Muudatusettepanek 185
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et: Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid osaliste 
rakenduskavade korral, et:

Or. es

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames tehtavaid 
sekkumisi rahastatakse täielikult kõnealuse 
liidu liikmesorganisatsioonide osalustest ja 
et selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

(a) tootjaorganisatsioonide liitude 
rakenduskavade raames tehtavaid tegevusi 
rahastatakse täielikult kõnealuse liidu 
liikmesorganisatsioonide osalustest ja et 
selline rahastamine tuleb kõnealuste 
liikmesorganisatsioonide 
rakendusfondidest;

Or. es

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähemalt 20 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides d ja e osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

(a) vähemalt 10 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktides c, d ja e osutatud 
eesmärkidega seotud sekkumisi;

Or. es

Selgitus

Ettepanek tõsta tootjaorganisatsioonide poolt keskkonnameetmetele tehtavaid kohustuslikke 
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kulusid 20 %-ni on liigne, võttes lisaks arvesse, et hetkel on lubatud 10 %-lise minimaalsete 
kulutuste nõude täitmise asemel kahe keskkonnameetme võtmine. See alternatiivne võimalus 
kaob ettepanekuga ära, mis tähendab tegelikkuses kõrgemaid keskkonnaeesmärke.

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 5 % ulatuses 
rakenduskavade kuludest kaetakse artikli 
42 punktis c osutatud eesmärkidega 
seotud sekkumisi;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

ELi tasandil on olemas muid rahastamisvahendeid, mis erinevad rakenduskavadest ja mille 
tegevusulatus on laiem, mistõttu need on tõhusamad, näiteks EAFRD, ERF ja riiklikud fondid.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kõiki enne käesoleva määruse 
jõustumist heaks kiidetud 
rakenduskavasid reguleeritakse kuni 
nende kehtimise eeldatava 
lõpukuupäevani vastavalt määrusele (EL) 
nr 1308/2013.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on vältida kehtivate kavade katkemist.

Muudatusettepanek 190
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 5 % mitme tootjaorganisatsiooni 
ühendamisel või ühinemisel tekkinud 
tootjaorganisatsiooni esimese 
rakenduskava raames turule viidud 
toodangu väärtusest.

Or. es

Selgitus

Tuleks laiendada juhtumeid, kus ELilt rahalise abi saamise tingimustele vastava turule viidud 
toodangu väärtuse ülemmäära tõstetakse, et tarneteid koondada.

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võib liidu 
rahalist toetust suurendada järgmiselt:

Erandina esimesest lõigust võib punktides 
a, b, c ja c a osutatud liidu rahalist toetust 
suurendada 0,5 % võrra turustatud 
toodangu väärtusest, kui seda summat 
kasutatakse ainult ühe või mitme 
artikli 42 punktides c, d, e, g, h ja i 
osutatud eesmärgi täitmiseks;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on komisjoni ettepaneku sõnastust lihtsustada ja seda 
selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsioonide puhul võib 
turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 4,6 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,1 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas sissejuhatavat osa käsitleva muudatusettepanekuga, mille 
eesmärk on sõnastust lihtsustada ja seda selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootjaorganisatsioonide liitude 
puhul võib turustatud toodangu väärtuse 
protsendimäära suurendada 5 %-ni, 
tingimusel et turustatud toodangu 4,5 % 
suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad tootjaorganisatsioonide liidud 
oma liikmete nimel;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas sissejuhatavat osa käsitleva muudatusettepanekuga, mille 
eesmärk on sõnastust lihtsustada ja seda selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 194



PE627.760v02-00 104/234 PR\1167489ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude puhul võib turustatud toodangu 
väärtuse protsendimäära suurendada 5,5 
%-ni, tingimusel et turustatud toodangu 5 
% suurust väärtust ületavaid summasid 
kasutatakse üksnes üheks või mitmeks 
sekkumiseks, mis on seotud artikli 42 
punktides c, d, e, g, h ja i osutatud 
eesmärkide saavutamiseks, mida 
rakendavad riikidevaheliste 
tootjaorganisatsioonide või 
riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide 
liitude oma liikmete nimel.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas sissejuhatavat osa käsitleva muudatusettepanekuga, mille 
eesmärk on sõnastust lihtsustada ja seda selgemaks muuta.

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõigetest 1 ja 2 tohib rahalist 
toetust tõsta 2 % võrra 
tootjaorganisatsioonide korral, mis 
ületavad liikmesriikide kehtestatud 
miinimumnõudeid turustatud toodangu 
väärtuse kohta kolm korda.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tarneteede koondamine.
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Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid rakendavad 
sekkumisi artikli 42 punktides b ja e
osutatud eesmärkide saavutamiseks 
riikideüleselt;

(a) eri liikmesriikides tegutsevad 
tootjaorganisatsioonid ja 
tootjaorganisatsioonide liidud rakendavad 
sekkumisi mõne artiklis 42 osutatud 
eesmärgi saavutamiseks riikideüleselt;

Or. es

Selgitus

Laiendatakse juhtumeid, kus ELi kaasrahastamise määra tohib tõsta, et stimuleerida 
tootjaorganisatsioonide ja nende liitude loomist, tugevdades nõnda primaarsektori 
positsiooni toiduainete tarneahelas.

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määruse (EL) nr 1308/2013 alusel
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit 
rakendab rakenduskava esimest korda;

(d) tootjaorganisatsioon või 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit
rakendab rakenduskava esimest korda;

Or. es

Selgitus

Laiendatakse juhtumeid, kus ELi kaasrahastamise määra tohib tõsta, et stimuleerida 
tootjaorganisatsioonide ja nende liitude loomist.

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rakenduskava rakendab 
esmakordselt mitme tootjaorganisatsiooni 
ühendamisel või ühinemisel tekkinud 
tootjaorganisatsioon;

Or. es

Selgitus

Laiendatakse juhtumeid, kus ELi kaasrahastamise määra tohib tõsta, et stimuleerida 
tootjaorganisatsioonide ja nende liitude loomist.

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tootjaorganisatsiooni 
rakenduskava, milles tõstetakse võrreldes 
eelmise rakenduskavaga liikmete arvu või 
turustatud toodangu väärtust vähemalt 
50 % võrra;

Or. es

Selgitus

Laiendatakse juhtumeid, kus ELi kaasrahastamise määra tohib tõsta, et stimuleerida 
tootjaorganisatsioonide ja nende liitude loomist.

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega, eriti varroatoosi tõrje;

(b) meetmed võitluseks kahjurite ja 
mesilaste haigustega ning nende 
ennetamiseks, eriti varroatoosi tõrje;

Or. es
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Selgitus

Mesindussektoris tuleb kehtestada laiemad ja ambitsioonikamad sekkumisliigid, mis 
hõlmavad teistsuguseid eesmärke, eelkõige seoses investeeringute, turu juhtimise ning 
mesinduse ja looduslike tolmeldajate koostoimimise ja vastastikuse täiendavusega.

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse;

Or. es

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) teadusuuringud ja 
eksperimentaaltootmine;

Or. es

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h c) tegevused tootmise kavandamiseks 
ja pakkumise nõudlusega kohandamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 204
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h d) ökomärgised;

Or. es

Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h e) investeeringud 
põllumajandusettevõtete paremaks 
muutmisse ja nende kaasajastamisse;

Or. es

Muudatusettepanek 206

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h f) ebasoodsate ilmastikutingimuste 
ennetamise meetmed;

Or. es

Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h g) meetmed kliimamuutustega 
kohanemiseks, sealhulgas kohanemist 
soosivate sortide ja viljelustavade 
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kasutamine;

Or. es

Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h h) meetmed meemesilaste 
tolmeldamise ja looduslike tolmeldajatega 
koostoime tõhustamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h i) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine;

Or. es

Muudatusettepanek 210

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h j) meetmed mesinike ja 
põllumajandustootjate vahelise koostöö 
tugevdamiseks, eelkõige pestitsiidide 
kasutamise mõju vähendamiseks;

Or. es
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Muudatusettepanek 211

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h k) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 212

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h l) jäätmete tekitamise vähendamine 
ning kõrvalsaaduste ja jäätmete 
kasutamise ja käitlemise tõhustamine.

Or. es

Muudatusettepanek 213

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h m) teave ja teabe levitamine;

Or. es

Muudatusettepanek 214

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt h n (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h n) heade tavade edendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu rahaline toetus lõikes 2 
osutatud sekkumisliikidele on 
maksimaalselt 50 % kuludest. Ülejäänud 
osa kuludest kannavad liikmesriigid.

4. Liidu rahaline toetus lõikes 2 
osutatud sekkumisliikidele on 
maksimaalselt 75 % kuludest. Ülejäänud 
osa kuludest kannavad liikmesriigid.

Or. es

Selgitus

Mesindussektorile mõeldud eelarvet suurendatakse 70 % võrra, mille tõttu tuleks tõsta 
maksimaalset kaasrahastamise määra, et parandada selle elurikkuse säilitamisel asjakohase 
tootmisviisi toetamist.

Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kõiki enne käesoleva määruse 
jõustumist heaks kiidetud riiklikke 
kavasid reguleeritakse kuni nende 
kehtimise eeldatava lõpukuupäevani 
vastavalt määrusele (EL) nr 1308/2013.

Or. es

Selgitus

Tuleb tagada sujuv üleminek uutele kavadele.
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Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada ELi veinitootjate 
konkurentsivõimet, sealhulgas aidata 
kaasa säästlike tootmissüsteemide 
edendamisele ja liidu veinisektori 
keskkonnamõju vähendamisele; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides b–f ja h osutatud 
erieesmärkidega;

(a) suurendada ELi veinitootjate 
majanduslikku jätkusuutlikkust ja 
konkurentsivõimet vastavalt artikli 6 lõike 
1 punktidele a, b ja c;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek jagada eesmärk selguse huvides kaheks.

Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
edendades säästlikke tootmissüsteeme ja 
vähendades liidu veinisektori 
keskkonnamõju; kõnealused eesmärgid 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja 
f osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek jagada eesmärk a selguse huvides kaheks.

Muudatusettepanek 219

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 52 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud innovatsiooni, mis seisneb 
veinitootmise uuenduslike toodete ja 
kõrvaltoodete, tootmisprotsesside ja 
tehnoloogiate väljaarendamises, samuti 
muud investeeringud lisandväärtuse 
andmiseks kõigis tootmisahela etappides, 
sealhulgas teadmiste vahetamiseks;

(e) materiaalsed ja immateriaalsed 
investeeringud innovatsiooni, mis seisneb 
veinitootmise toodete, uuenduslike
määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa 
II osas osutatud toodete või 
kõrvaltoodetega seotud tehnoloogiliste 
protsesside, tootmisprotsesside ja 
tehnoloogiate väljaarendamises, samuti 
muud investeeringud lisandväärtuse 
andmiseks kõigis tootmisahela etappides, 
sealhulgas teadmiste vahetamiseks;

Or. es

Selgitus

Eesmärk on muuta sõnastus paremaks.

Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt h – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) uurimused uute turgude kohta, mis 
on vajalikud turuväljundite laiendamiseks;

iv) uurimused uute turgude kohta, mis 
on vajalikud turuväljundite laiendamiseks 
ja olemasolevate turgude tugevdamiseks;

Or. es

Selgitus

Olemasolevate turgude tugevdamine on tihti olulisemgi kui uute turgude vallutamine.

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liidu rahaline toetus viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamiseks ja muutmiseks, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktis a, ei tohi ületada 50 % 
viinamarjaistanduste ümberkorraldamise 
ja muutmise tegelikest kuludest või 75 % 
viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja 
muutmise tegelikest kuludest vähem 
arenenud piirkondades.

Liidu rahaline toetus viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamiseks ja muutmiseks, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktis a, ei tohi ületada 75 % 
viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja 
muutmise tegelikest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist toetust antakse esimeses 
lõigus osutatud maksimumtasemel üksnes 
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ36 tähenduses; siiski võib 
seda anda kõikidele ettevõtjatele 
äärepoolseimates piirkondades, millele on 
osutatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 349, ja Egeuse mere 
väikesaartele, mis on määratud kindlaks 
määruse (EL) nr 229/2013 artikli 1 
lõikes 2.

välja jäetud

_________________

36 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratlemise kohta (ELT 
L 124, 20.5.2003, lk 36).

Or. es

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjate puhul, kes ei ole hõlmatud 
soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 
artikli 2 lõikega 1 ja kus on vähem kui 
750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse esimeses 
lõigus osutatud piirmäära poole võrra.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus kehtestatud 
ülemmäärasid võib vähendada selliste 
ettevõtjate tehtud investeeringute korral, 
kes ei ole mikroettevõtjad ega väikesed või 
keskmise suurusega ettevõtjad.

Or. es

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist toetust antakse esimeses 
lõigus osutatud maksimumtasemel üksnes 
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
tähenduses; siiski võib seda kohaldada 
kõikide ettevõtjate puhul äärepoolseimates
piirkondades, millele on osutatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 349, ja Egeuse mere väikesaartele, 
mis on määratud kindlaks määruse (EL) 
nr 229/2013 artikli 1 lõikes 2.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Suurettevõtteid ei tohi innovatsiooni osas ebasoodsamalt kohelda, sest just neil on kõige 
rohkem vahendeid, et võtta selliseid kogu sektorile kasulikke meetmeid.

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjate puhul, kes ei ole hõlmatud 
soovituse 2003/361/EÜ lisa I jaotise 
artikli 2 lõikega 1 ja kus on vähem kui 
750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 
200 miljonit eurot, vähendatakse esimeses 
lõigus osutatud piirmäära poole võrra.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus kehtestatud 
ülemmäärasid võib vähendada selliste 
ettevõtjate tehtud investeeringute korral, 
kes ei ole mikroettevõtjad ega väikesed või 
keskmise suurusega ettevõtjad.

Or. es

Muudatusettepanek 228

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 50 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 80 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõiki enne käesoleva määruse 
jõustumist heaks kiidetud kavasid 
reguleeritakse kuni nende kehtimise 
eeldatava lõpukuupäevani vastavalt 
määrusele (EL) nr 1308/2013.

Or. es

Selgitus

Tuleb vältida kehtivate kavade katkemist.

Muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada oliiviõli ja lauaoliivide 
kvaliteeti; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis f osutatud 
erieesmärgiga;

(d) parandada oliiviõli ja lauaoliivide 
kvaliteeti; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud 
eesmärgiga;

Or. es
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Selgitus

Vea parandamine.

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vältida ja juhtida riske, et 
suurendada kahjurikindlust, hoida ära 
oliiviõli- ja lauaoliivituru kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktis h osutatud 
erieesmärgiga.

(f) vältida ja juhtida riske, et 
suurendada kahjurikindlust, hoida ära 
oliiviõli- ja lauaoliivituru kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c
osutatud eesmärgiga;

Or. es

Selgitus

Vea parandamine.

Muudatusettepanek 232

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki artikli 39 punktis f 
osutatud muudes sektorites:

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki, et käivitada 
rakenduskavad või riiklikud 
toetusprogrammid artikli 39 punktis f 
osutatud muudes sektorites:

Or. es

Selgitus

Muude sektorite toetamine ei tohiks piirduda ainult rakenduskavadega. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik valida selle sekkumisliigi ja riiklike toetusprogrammide vahel olenevalt igas 
sektoris konkreetselt valitsevast olukorrast.
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Muudatusettepanek 233

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas kahjurikindlus, 
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad ja 
tootmistehnikad; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

(c) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja need meetodid 
välja arendada, sealhulgas kahjurikindlus 
ja vastupanuvõime loomahaigustele, 
bioohutuse parandamine ja 
antimikroobikumide vähendamine, samuti
majanduslikku konkurentsivõimet 
edendavad ja turu arengut toetavad 
uuenduslikud tootmistavad ja 
tootmistehnikad; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Sekkumisliigid peavad olema kooskõlas põllumajandus- ja karjakasvatussektori eesmärkide ja 
prioriteetidega ning need peavad hõlmama tervishoiu-, keskkonna- ja sotsiaalsete eesmärkide 
lisamisel kõige olulisemat. Käesoleva artikliga ette nähtud sektoripõhised sekkumisliigid 
hõlmavad meetmeid, eelkõige seoses kahjuritõrje ja ebasoodsate ilmastikutingimuste 
kontrollimisega, mida saab rakendada otse põllumajandussektoris, kuid mis ei ole 
karjakasvatussektoris samaväärselt kohaldatavad. Artiklit tuleb täiendada, et loomakasvatust 
paremini arvesse võtta.

Muudatusettepanek 234

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust,
keskkonnahoidlikke viljelustavasid.
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlaid ja haigustele 
vastupidavaid ning keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid, tootmistehnoloogiat ja 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikku 
kõrvalsaaduste ja jäätmete kasutamist ja 
käitlemist, loodusvarade säästvat 
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vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

kasutamist, eelkõige vee, mulla ja muude 
loodusvarade kaitset, heitkoguste 
vähendamist ja energiatõhususe 
suurendamist; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides e ja f 
osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 235

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) korraldada ühe või mitme artikli 40
punktis f osutatud sektori toodete 
müügiedendust ja turustamist; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides b ja c osutatud erieesmärkidega;

(g) korraldada ühe või mitme artikli 39
punktis f osutatud sektori toodete 
müügiedendust ja turustamist; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides b ja c osutatud erieesmärkidega;

Or. es

Selgitus

Vea parandamine.

Muudatusettepanek 236

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) kariloomi ohustavate 
kiskjarünnakute ärahoidmine.

Or. es

Muudatusettepanek 237

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sekkumisliigid Rakenduskavade sekkumisliigid

Or. es

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) gaasiliste saasteainete ja 
kasvuhoonegaaside vähendamine;

Or. es

Selgitus

Sekkumisliigid peavad olema kooskõlas põllumajandus- ja karjakasvatussektori eesmärkide ja 
prioriteetidega ning need peavad hõlmama kõige olulisemaid tervishoiu-, keskkonna- ja 
sotsiaalküsimusi. Seda liiki sekkumiste korral tuleb võtta suuremal määral arvesse 
karjakasvatussektori kasuistikat.

Muudatusettepanek 239

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) loomatervis ja loomade heaolu; vi) bioohutus, loomatervis ning 
loomade kaitse ja heaolu;

Or. es

Muudatusettepanek 240

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) jäätmete tekitamise vähendamine 
ning kõrvalsaaduste ja jäätmete kasutamise 
ja käitlemise tõhustamine;

vii) heitkoguste ja jäätmete tekitamise 
vähendamine ning kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamise ja käitlemise 
tõhustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) kahjurikindluse suurendamine; viii) kahjurikindluse ja loomahaiguste 
suhtes vastupanuvõime suurendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) antimikroobikumide kasutamise 
vähendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 243

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x a) kariloomi ohustavate 
kiskjarünnakute ärahoidmine.
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Or. es

Muudatusettepanek 244

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega;

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega, ning kahjurite ja 
loomahaigustega võitlemine;

Or. es

Muudatusettepanek 245

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 40
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 39
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 246

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) jälgitavuse ja (h) jälgitavuse ja 
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sertifitseerimissüsteemide rakendamine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate toodete 
kvaliteedi järelevalve.

sertifitseerimissüsteemide rakendamine, 
eelkõige lõpptarbijale müüdavate toodete 
kvaliteedi järelevalve ning 
tootmismeetodite kohta teabe andmine.

Or. es

Muudatusettepanek 247

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide poolt;

(a) ühisfondide või muude 
riskijuhtimisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide ühenduste poolt;

Or. es

Selgitus

Tootjaorganisatsioonid võivad luua fonde, mis ei ole ühisfondid ning mis ei vaja 
edasikindlustust ja mida on lihtsam käivitada. Selliste alternatiivsete vahendite kasutamise 
võimalus tuleb alles jätta.

Muudatusettepanek 248

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks;

(b) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, muutes nii 
turuleviidavate tootekoguste juhtimise 
tõhusamaks ja kohandades pakkumist 
paremini nõudlusele;

Or. es
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Muudatusettepanek 249

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine;

(c) tootjaorganisatsioonide või nende 
liikmete toodetud toodete ühine 
ladustamine, samuti toodete töötlemine 
nende ladustamise hõlbustamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 250

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) veterinaarmeetmete toetamise 
meetmed;

Or. es

Muudatusettepanek 251

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) loomakarja taastamine pärast 
tervishoiu kaalutlustel toimunud 
sundtapmist või looduskatastroofidest 
tingitud kaotusi;

Or. es

Muudatusettepanek 252

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) loomahaiguste tõttu tekkinud 
kriisidele järgnevate sanitaarpauside 
pikendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 253

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) saagi- ja toodangukindlustus, mis 
aitab kaitsta tootjate sissetulekut 
loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid.

(h) saagi- ja põllumajandusettevõtte 
kindlustus, mis aitab kaitsta tootjate 
sissetulekut loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 254

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 a

Toetusprogrammide sekkumisliigid

Artikli 39 punktis f osutatud sektorites 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas iga artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud konkreetse eesmärgi puhul ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

(a) investeerimine rajatistesse, 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
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varasse; teadusuuringud ja 
eksperimentaaltootmine, samuti muud 
artikli 60 lõike 1 punktiga a ette nähtud 
eesmärkide täitmiseks mõeldud meetmed;

(b) tehniline abi 
põllumajandustootjatele, eelkõige looma-
ja taimetervise, kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
valdkonnas;

(c) meetmed taimekahjurite ja 
loomahaiguste ennetamiseks ja nendega 
võitlemiseks;

(d) turujärelevalve ning toodangu ja 
tootmismeetodite kohta teabe andmine;

(e) tootmise kavandamiseks ja 
pakkumise nõudlusega kohandamiseks 
mõeldud meetmed;

(f) toodete kvaliteedi tõstmise 
meetmed, sealhulgas liidu ja riiklike 
kvaliteedikavade rakendamine;

(g) jälgitavuse ja 
sertifitseerimissüsteemide rakendamine, 
eelkõige looma- ja taimetervise, loomade 
heaolu ja keskkonnaaspektide osas;

(h) mahepõllumajanduslikku tootmist 
soodustavad meetmed;

(i) meetmed põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja 
tootmise tõhususe tõstmiseks, sealhulgas 
keskkonnasõbralike ja loomade heaolu 
toetavate tootmismeetodite rakendamine;

(j) meetmed tootmises 
antimikroobikumide kasutamise 
vähendamiseks;

(k) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse varasse, mis 
võimaldavad toodetud ja turustatud 
toodete mahtu tõhusamalt hallata;

(l) ajutine ja vähenev toetus, et katta 
ühisfondide loomise halduskulusid;

(m) saagi- ja toodangukindlustus 
halbadest ilmastikutingimustest ning 
looma- ja taimehaigustest tingitud 
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sissetuleku kaotuse vastu;

(n) meetmed, et hoida ära 
kiskjarünnakuid kariloomadele ja neid 
leevendada.

Or. es

Muudatusettepanek 255

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavad Rakenduskavade ja riiklike 
toetusprogrammide üldtingimused

Or. es

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb pakkuda võimalust luua iga sektori konkreetsest olukorrast tulenevalt 
rakenduskavade asemel riiklikke toetusprogramme.

Muudatusettepanek 256

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas asjaomases sektoris peab iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavaga ette 
nähtud eesmärke ja sekkumisi rakendama 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade kaudu, 
kohaldades käesolevas artiklis sätestatud 
tingimusi.

1. Igas asjaomases sektoris peab iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavaga ette 
nähtud eesmärke ja sekkumisi rakendama 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja/või 
tootjaorganisatsioonide liitude 
heakskiidetud rakenduskavade või riiklike 
toetusprogrammide kaudu, kohaldades 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 257

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 39 punktis f osutatud 
sektorite rakenduskavade kestus on 
vähemalt kolm aastat ja kõige enam seitse 
aastat.

2. Artikli 39 punktis f osutatud 
sektorite rakenduskavade ja riiklike 
toetusprogrammide kestus on vähemalt 
kolm aastat ja kõige enam seitse aastat.

Or. es

Muudatusettepanek 258

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduskavades tuleb kirjeldada 
sekkumisi, mis on valitud liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas loetletud sekkumiste 
hulgast.

3. Rakenduskavades ja riiklikes 
toetusprogrammides tuleb kirjeldada 
sekkumisi, mis on valitud liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas loetletud sekkumiste 
hulgast.

Or. es

Muudatusettepanek 259

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusfondid Tootjaorganisatsioonide ja nende liitude 
rakendusfondid

Or. es

Muudatusettepanek 260

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 63 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahaline toetus Liidu rahaline toetus rakenduskavadele ja 
riiklikele toetusprogrammidele

Or. es

Muudatusettepanek 261

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus on võrdne 
artikli 62 lõike 1 punktis a osutatud 
rahalise osaluse summaga, kuid mitte 
suurem kui 50 % tegelikest kuludest.

1. Liidu rahaline toetus 
rakenduskavadele on võrdne artikli 62 
lõike 1 punktis a osutatud rahalise osaluse 
summaga, kuid mitte suurem kui 50 % 
tegelikest kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 262

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahalise toetuse ülempiir on 5 
% iga tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

2. Lõikes 1 osutatud liidu rahalise 
toetuse ülempiir on 5 % iga 
tootjaorganisatsiooni või 
tootjaorganisatsioonide liidu turustatud 
toodangu väärtusest.

Or. es

Muudatusettepanek 263

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu rahaline toetus 
toetusprogrammidele moodustab kuludest 
50 %. Liikmesriigid katavad ülejäänud 
50 % kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 264

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

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

Or. es

Muudatusettepanek 265

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) valdkondlikud allprogrammid 
maapiirkonnas elavate naiste toetamiseks.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 266
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) toetused, et hoida ära 
kiskjarünnakuid ja leevendada neist 
tingitud kahjusid.

Or. es

Muudatusettepanek 267

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Praegu on põllumajandus- ja keskkonnameetmed liikmesriikide kogu territooriumil 
kohustuslikud.

Muudatusettepanek 268

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, 
põllumajandustootjate ühendustele ja 
muudele maavaldajatele, kes võtavad 
vabatahtlikult halduskohustusi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud asjakohaste 
erieesmärkide saavutamise huvides.
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Or. es

Selgitus

Kooskõlas kehtivate õigusaktidega tuleb paremini piiritleda, kes kõnealusest meetmest peavad 
saama toetust.

Muudatusettepanek 269

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Artiklis 28 osutatud ökokava meetmed ning käesolevas artiklis käsitletavad 
põllumajanduslikud keskkonna- ja kliimameetmed võivad olla oma olemuselt samasugused, 
kuid nende eesmärgid võivad olla erinevad. Tuleb selgelt välja tuua, et kõnealused meetmed 
võivad üksteist täiendada.

Muudatusettepanek 270

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 271

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad toetusi 
diferentseerida erinevatest 
tootmissüsteemidest tulenevalt ja võttes 
arvesse alaliste piirangute tõsidust, mis 
mõjutavad võetud kohustuste tõttu 
põllumajandustegevust.

Or. es

Muudatusettepanek 272

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 273

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

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

Or. es

Selgitus

Tuleb võtta arvesse maata karjakasvatajate konkreetset olukorda.

Muudatusettepanek 274

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. Käesolevas artiklis käsitletavate 
mahepõllumajandusliku tootmise toetuste 
korral tehakse maksed tegelikele 
põllumajandustootjatele, kes on 
määratletud vastavalt artikli 4 lõike 1 
punktile d.

Or. es

Selgitus

Aktiivsete põllumajandustootjate kohta lisatakse tingimus, mis on kehtivas seadusandluses 
juba olemas.

Muudatusettepanek 275

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 276

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 277

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kõnealuseid toetusi võib anda 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate ühendustele,
metsamaa valdajatele ja metsamaa 
valdajate ühendustele. Põhjendatud 
juhtudel võib toetust anda ka muudele
maa valdajatele.
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Or. es

Selgitus

Säilitatakse kehtivate õigusaktide kohaldamisala.

Muudatusettepanek 278

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 279

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest 
ja kulukategooriatest ning see peab 
hõlmama vähemalt järgmist:

Rahastamiskõlbmatud investeeringud ja 
kulukategooriad on järgmised:

Or. es
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Muudatusettepanek 280

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid, või 
põllumajandusmaa ostmine kohaliku 
arengu strateegiaga seotud 
põllumajanduse keskkonnaprojektide 
raames;

Or. es

Muudatusettepanek 281

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 282

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 283

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) investeeringud suurtesse 
taristutesse, mis ei kuulu kohalikesse 
arengustrateegiatesse, välja arvatud otse 
põllumajandussektoriga seotud taristud, 
mis teenivad ühishuve;

Or. es

Muudatusettepanek 284

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 55 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Or. es

Selgitus

Säilitatakse hetkel kehtiv kaasrahastamise maksimummäär.
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Muudatusettepanek 285

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja mittetulusad
investeeringud seoses keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f;

(a) metsastamine, 
agrometsandussüsteemide taaselustamine 
ja mittetulusad investeeringud seoses 
keskkonna- ja kliimaalaste 
erieesmärkidega, mis on esitatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f;

Or. es

Selgitus

Agrometsandussüsteemid tuleb eraldi välja tuua, sest need jäävad põllumajanduse ja 
metsanduse vahele ja neil on neile iseloomulikud omadused.

Muudatusettepanek 286

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringud loodusõnnetuse ja 
katastroofi tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

(c) investeeringud põlengute, muude 
loodusõnnetuste ja katastroofide, sh 
kahjurid ja haigused, tagajärjel kaotatud 
põllumajandusliku või metsamajandusliku 
potentsiaali taastamisse ning vastavatesse 
ennetusmeetmetesse metsa- ja 
põllumajanduskeskkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 287

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) investeeringud karja 
kiskjarünnakute eest kaitsmisse;

Or. es

Muudatusettepanek 288

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringud;

Or. es

Selgitus

Kuna põlvkondade vahetamist on vaja toetada, tuleb parendada noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringute toetamist.

Muudatusettepanek 289

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) põllumajanduslikud 
investeeringud, mis tehakse looduslike või 
muude konkreetsete piirangutega aladel.

Or. es

Selgitus

Sellistes piirkondades on põllumajandusliku tegevuse alalhoidmine väga oluline, kuna see 
tegevus aitab elurikkuse säilitamisele väga palju kaasa.

Muudatusettepanek 290
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) kohaliku arengu strateegia 
projektid, mis on põllumajandusega 
seotud;

Or. es

Muudatusettepanek 291

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui selline võimalus on 
strateegiakavas sätestatud, võivad 
investeerimistoetuse saajad taotleda 
pädevatelt makseasutustelt ettemakset, 
mis moodustab riiklikust toetusest 
maksimaalselt 50 %.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 292

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte ja uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi

Or. es
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Selgitus

Uutel põllumajandustootjatel on põllumajandussektoris maapiirkondade elavdamisel otsustav 
roll.

Muudatusettepanek 293

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, uutele 
põllumajandustootjatele ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 294

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 295

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandusettevõtluse stardiabi (c) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
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sellisele mittepõllumajanduslikule 
tegevusele maapiirkondades, mis kuuluvad
kohalike arengustrateegiate alla.

oma tegevusvaldkonda mitmekesistavate 
maapiirkonnas tegutsevate 
põllumajandustootjate, samuti 
mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning füüsilisest 
isikust ettevõtjate sellisele 
mittepõllumajanduslikule tegevusele 
maapiirkondades, mis kuulub kohalike 
arengustrateegiate alla.

Or. es

Muudatusettepanek 296

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) artiklis 25 osutatud kavas osalevad 
väikesed põllumajandustootjad, kes 
annavad oma põllumajandusettevõtte 
püsivalt teisele põllumajandustootjale üle.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 297

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätteid tootjaorganisatsioonidesse või 
ühistutesse astuvate noorte
põllumajandustootjate kohta, et nad ei 
jääks tegevuse alustamise toetusest ilma. 
Nimetatud sätetes tuleb järgida 
proportsionaalsuse põhimõtet ning teha 
kindlaks, et noor põllumajandustootja 
osaleb tootjaorganisatsiooni või ühistu 
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töös.

Or. es

Selgitus

Et lahendada käimasoleval programmitöö perioodil ilmnenud probleemid, mille jooksul 
noored põllumajandustootjad on vähem organisatsioonidega liitunud, sest neil puudus 
tootmise üle tõhus kontroll, tuleb võtta arvesse ühistute ja tootjaorganisatsioonide eripära.

Muudatusettepanek 298

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli kohase toetuse 
võib maksta välja mitme osamaksena.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 299

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud asjakohaste 
erieesmärkide saavutamisele. Kõnealused 
vahendid võivad koosneda mitut riski 
hõlmavatest riskijuhtimise süsteemidest.
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Or. es

Muudatusettepanek 300

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline osalus ühisfondides, 
sealhulgas fondide moodustamise 
halduskuludes;

(b) rahaline osalus ühisfondides, 
sealhulgas fondide moodustamise 
halduskuludes, või ühistute ja 
tootjaorganisatsioonide korral muud 
tüüpi fondides, mille eesmärk on nende 
liikmete riske ohjata;

Or. es

Selgitus

Olemas on teist liiki fondid, mis ei vaja edasikindlustust ning mille loomine on 
tootjaorganisatsioonide ja ühistute jaoks lihtsam kui ühisfondide loomine.

Muudatusettepanek 301

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eeskirjad ühisfondide loomise ja 
haldamise kohta.

(c) eeskirjad ühisfondide ning ühistute 
ja tootjaorganisatsioonide muude 
riskijuhtimisfondide loomise ja haldamise 
kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 302

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
koostööle käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, et valmistada ette ja rakendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühma projekte põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud artiklis 114, ning 
programmi „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule, ning selleks, et edendada 
kvaliteedikavasid, tootjaorganisatsioone 
või tootjarühmi või muud liiki koostööd.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
koostööle käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb, et valmistada ette ja rakendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
töörühma projekte põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud artiklis 114, ning 
programmi „LEADER“ kohalike 
tegevusrühmade koostööprojekte ning 
selleks, et edendada kvaliteedikavasid, 
tootjaorganisatsioone või tootjarühmi või 
muud liiki koostööd.

Or. es

Selgitus

Kohalike tegevusrühmade koostööprojekte tuleb koostöösekkumiste raames käsitleda.

Muudatusettepanek 303

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui toetust makstakse üldsummana, 
tagavad liikmesriigid, et järgitakse liidu 
eeskirju ja nõudeid, milles käsitletakse 
muude sekkumisliikide all toimuvaid 
samalaadseid meetmeid. Käesolevat lõiget 
ei kohaldata programmile „LEADER“,
millele on määruse (EL) [CPR] artiklis 25 
osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule.

5. Kui toetust makstakse üldsummana, 
tagavad liikmesriigid, et järgitakse liidu 
eeskirju ja nõudeid, milles käsitletakse 
muude sekkumisliikide all toimuvaid 
samalaadseid meetmeid. Käesolevat lõiget 
ei kohaldada programmile „LEADER“.

Or. es

Muudatusettepanek 304

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kohalikud tegevusrühmad võivad 
pädevalt makseasutuselt taotleda 
ettemakset, kui selline võimalus on 
strateegiakavas ette nähtud. Ettemakse 
summa ei või ületada 50 % riiklikust 
toetusest, mis on seotud jooksvate kulude 
ja elavdamiskuludega.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 305

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, metsanduse ja 
maaelualase ettevõtluse alaste teadmiste 
vahetamiseks ja teabeks käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
põllumajanduse, metsanduse, keskkonna-
ja kliimakaitse ning maaelualase 
ettevõtluse alaste teadmiste vahetamiseks 
ja teabeks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

Or. es

Muudatusettepanek 306

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 %
rahastamiskõlblikest kuludest.

Toetus moodustab rahastamiskõlblikest 
kuludest maksimaalselt 100 %.
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Or. es

Selgitus

Kuna see liikmesriikide jaoks kohustuslik sekkumisliik on väga oluline, tuleb toetuse määr 
tõsta 100 %-ni.

Muudatusettepanek 307

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võivad 
liikmesriigid kohaldada äärepoolseimates 
piirkondades ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kõrgemat määra või
maksta suurema summa kui see, mis on 
kehtestatud kõnealuses lõikes, et saavutada 
artiklis 6 osutatud erieesmärke.

4. Erandina lõike 3 teisest lõigust 
võivad liikmesriigid äärepoolseimates 
piirkondades ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel maksta suurema 
summa kui see, mis on kehtestatud 
kõnealuses lõigus, et saavutada artiklis 6 
osutatud erieesmärke.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas lõike 1 muudatusega.

Muudatusettepanek 308

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli kohane toetus ei 
hõlma sellist teoreetilist või praktilist õpet, 
mis moodustab osa kesk- või kõrghariduse 
tavaprogrammidest või -süsteemidest.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.
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Muudatusettepanek 309

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Teadmussiiret ja teavet pakkuvatel 
asutustel peab olema kõnealuse ülesande 
täitmiseks asjakohane suutlikkus 
personali kvalifikatsiooni ja koolituse 
näol.

Or. es

Selgitus

Säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 310

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 a

Meetmed maapiirkonnas elavate naiste 
toetamiseks

Liikmesriigid võivad luua oma 
strateegiakava raames valdkondliku 
allprogrammi maapiirkonnas elavate 
naiste toetamiseks. Kõnealune 
allprogramm peab täitma artikli 6 lõikes 1 
osutatud eesmärgid.

Or. es

Muudatusettepanek 311

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 b

Toetused, et hoida ära kiskjarünnakuid ja 
leevendada neist tingitud kahjusid

1. Liikmesriigid võivad käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel toetada 
selliste meetmete kehtestamist, millega 
kaitstakse loomakasvatusettevõtteid 
kiskjarünnakute eest ja hüvitatakse 
tootjatele sellistest rünnakutest tingitud 
kahjud.

2. Liikmesriigid tagavad, et osaliselt 
või täielikult hüvitatakse täiendavad 
kulud ja saamata jäänud tulu, mis tekivad 
ennetavate meetmete või 
kiskjarünnakutest tulenevate 
karjakaotuse tõttu.

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
kahjuliigid ja ennetavad meetmed, mille 
suhtes kohaldatakse lõikes 2 ette nähtud 
hüvitisi.

Or. es

Selgitus

Loodusdirektiivi tõttu on Euroopa Liidus märgatavalt kasvanud kaitsealuste kiskjate arv ja 
sellega seoses ka loomakarjadele tehtud rünnakute hulk, mis omakorda ohustab paljude 
ettevõtete majanduslikku elujõulisust. Maaelu arengu peatükki tuleb selle probleemiga 
tegelemiseks lisada sihtotstarbeline sekkumine.

Muudatusettepanek 312

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte ja uute
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
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koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
pärast konsulteerimist artiklis 111 osutatud 
seirekomisjoniga. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
toetuse suunamine vastavalt sekkumise 
eesmärgile.

koostöö, teadmiste vahetamine ja teave 
ning maapiirkonnas elavaid naisi 
toetavad erimeetmed, pärast 
konsulteerimist artiklis 111 osutatud 
seirekomisjoniga. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
toetuse suunamine vastavalt sekkumise 
eesmärgile. Toetusesaajad valitakse 
konkursikutsete põhjal, kasutades selleks 
tõhusaid majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid kriteeriume.

Or. es

Muudatusettepanek 313

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus võib erandlikel ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, kui 
valikukriteeriume ei ole võimalik 
asjaomaste tegevuste olemuse või liigi 
tõttu kehtestada, näha ette muu 
valikumeetodi, mida kirjeldatakse 
strateegiakavas pärast seirekomisjoniga 
konsulteerimist.

Or. es

Muudatusettepanek 314

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a kohaldamisel võib makse 
lõppsaajatele mõeldud maksed teha ainult 
käibekapitaliks, kui tegemist on 
põllumajandustootjatega, keda on 
mõjutanud rasked ilmastikutingimused 
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ja/või turukriis.

Or. es

Muudatusettepanek 315

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui 31. detsembriks 2021 ei ole sõlmitud 
rahalist toetust käsitlevat lepingut, millele 
on osutatud [InvestEU määruse] artiklis 
[9], esitab liikmesriik lõikega 1 ette nähtud 
summa puhul taotluse muuta oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas artikliga 107, et 
kõnealust summat kasutada.

Kui 31. detsembriks 2023 ei ole sõlmitud 
rahalist toetust käsitlevat lepingut, millele 
on osutatud [InvestEU määruse] artiklis 
[9], esitab liikmesriik lõikega 1 ette nähtud 
summa puhul taotluse muuta oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas artikliga 107, et 
kõnealust summat kasutada. Muudatust ei 
arvestata artikli 107 lõike 7 kohaldamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 316

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon võtab alates käesoleva 
määruse jõustumisest hiljemalt kahe kuu 
jooksul vastu delegeeritud õigusakti, kus 
sätestatakse käesoleva peatüki kohaselt 
toetuste ülempiirid.

Or. es

Selgitus

Kõnealused ülempiirid on vajalikud, et tagada liikmesriikides maaelu arengu sekkumiste 
võimalikult ühesugune rakendamine.
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Muudatusettepanek 317

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulud on EAGFi ja EAFRD 
osaluste jaoks rahastamiskõlblikud alates 
selle aasta 1. jaanuarist, mis järgneb 
aastale, millal komisjon ÜPP 
strateegiakava heaks kiidab.

1. Kulud on EAGFi ja EAFRD 
osaluste jaoks rahastamiskõlblikud alates 
sellest hetkest, kui komisjon ÜPP 
strateegiakava heaks kiidab.

Or. es

Muudatusettepanek 318

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulud, mis muutuvad rahastamiskõlblikuks 
ÜPP strateegiakava muudatuse tõttu, on 
EAFRD osaluse saamiseks 
rahastamiskõlblikud alates kuupäevast, 
millal muutmistaotlus komisjonile 
esitatakse.

Kulud, mis muutuvad rahastamiskõlblikuks 
ÜPP strateegiakava muudatuse tõttu, on 
EAFRD ja EAGFi osaluse saamiseks 
rahastamiskõlblikud alates kuupäevast, 
millal muutmistaotlus komisjonile 
esitatakse.

Or. es

Selgitus

EAGF tuleb ka lisada. Kuni seda muudatust ei ole tehtud, ei ole toetused tõhusad.

Muudatusettepanek 319

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 73 lõikest 5 ja esimesest 
lõigust võib selliste erakorraliste meetmete 
puhul, mis on tingitud loodusõnnetustest, 
katastroofidest või ebasoodsatest 

Erandina artikli 73 lõikest 5 ja esimesest 
lõigust võib selliste erakorraliste meetmete 
puhul, mis on tingitud loodusõnnetustest, 
katastroofidest, sh tulekahjud ja 



PR\1167489ET.docx 155/234 PE627.760v02-00

ET

ilmastikutingimustest või liikmesriigi või 
piirkonna sotsiaalmajanduslike tingimuste 
olulisest ja järsust muutumisest, näha ÜPP 
strateegiakavaga ette, et EAFRDst 
rahastatavate, strateegiakava muutmisega 
seotud kulude rahastamiskõlblikkus võib 
alata alates kuupäevast, mil sündmus 
toimus.

üleujutused, või ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, tõsistest 
turukriisidest või liikmesriigi või 
piirkonna sotsiaalmajanduslike tingimuste 
olulisest ja järsust muutumisest, näha ÜPP 
strateegiakavaga ette, et EAFRDst 
rahastatavate, strateegiakava muutmisega 
seotud kulude rahastamiskõlblikkus võib 
alata alates kuupäevast, mil sündmus 
toimus.

Or. es

Muudatusettepanek 320

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kulud on EAFRD toetuse 
saamiseks rahastamiskõlblikud, kui need 
on kandnud toetusesaaja ja need on 
makstud 31. detsembriks [2029]. Lisaks on 
kulud EAFRD toetuse saamiseks 
rahastamiskõlblikud ainult juhul, kui 
makseasutus maksab asjaomase toetuse 
tegelikult 31. detsembriks [2029].

3. Kulud on EAFRD toetuse 
saamiseks rahastamiskõlblikud, kui need 
on kandnud toetusesaaja ja need on 
makstud 31. detsembriks [2030]. Lisaks on 
kulud EAFRD toetuse saamiseks 
rahastamiskõlblikud ainult juhul, kui 
makseasutus maksab asjaomase toetuse 
tegelikult 31. detsembriks [2030].

Or. es

Selgitus

Tuleb säilitada käimasoleva programmitöö perioodi n+3 reegel, kuna käimasolev ja 
tulevased programmitöö perioodid kattuvad mitme aasta ulatuses.

Muudatusettepanek 321

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EL) [HzR] 
artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida liikmesriigis 

Ilma et see piiraks määruse (EL) [HzR] 
artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida liikmesriigis 
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kalendriaasta jooksul käesoleva määruse 
III jaotise II peatüki 2. jao 2. alajao 
kohaselt ja enne käesoleva määruse artikli 
15 kohaldamist toetusena maksta võib 
ületada kõnealuse liikmesriigi rahaeraldist, 
mis on kehtestatud VI lisas.

kalendriaasta jooksul käesoleva määruse 
III jaotise II peatüki 3. jao 2. alajao 
kohaselt ja enne käesoleva määruse artikli 
15 kohaldamist toetusena maksta võib 
ületada kõnealuse liikmesriigi rahaeraldist, 
mis on kehtestatud VI lisas.

Or. es

Muudatusettepanek 322

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põhilise jätkusuutlikkuse 
sissetulekutoetuse iga-aastase riikliku 
ülemmäära, mis arvatakse maha VII lisas 
kehtestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, võib liikmesriik otsustada 
tõsta 3 %ni ja ta kehtestab selle oma 
strateegiakavas.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on säilitada hetkel kehtiv säte, mis võimaldab anda liikmesriikidele põhilise 
jätkusuutlikkuse sissetulekutoetuse jaoks vahendite mahu kindlaksmääramisel teataval määral 
paindlikkust.

Muudatusettepanek 323

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui liikmesriigile antavate 
otsetoetuste kogusumma ületaks IV lisas 
sätestatud ülemmäärasid, vähendavad 
liikmesriigid pärast VI lisas sätestatu 
mahaarvamist kõigi otsetoetuste 
summasid lineaarselt.
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Or. es

Selgitus

Eelmise muudatusettepanekuga kooskõlas olev hetkel kehtiv säte jäetakse jõusse.

Muudatusettepanek 324

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Saksamaale eraldatav liidu rahaline 
toetus sekkumisliikidele humalasektoris on 
2 188 000 eurot aastas.

3. Saksamaale eraldatav liidu rahaline 
toetus sekkumisliikidele humalasektoris on 
X eurot aastas.

Or. es

Selgitus

Kõnealuse kirje summat ei tuleks kehtestada enne, kui lõppevad läbirääkimised uue 
finantsperspektiivi raamistiku üle. Lisaks palutakse säilitada ÜPP vahendid.

Muudatusettepanek 325

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kreekale 10 666 000 eurot aastas; (a) Kreekale X eurot aastas;

Or. es

Selgitus

Kõnealuse kirje summat ei tuleks kehtestada enne, kui lõppevad läbirääkimised uue 
finantsperspektiivi raamistiku üle. Lisaks palutakse säilitada ÜPP vahendid.

Muudatusettepanek 326

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Prantsusmaale 554 000 eurot aastas 
ning

(b) Prantsusmaale X eurot aastas ning

Or. es

Selgitus

Kõnealuse kirje summat ei tuleks kehtestada enne, kui lõppevad läbirääkimised uue 
finantsperspektiivi raamistiku üle. Lisaks palutakse säilitada ÜPP vahendid.

Muudatusettepanek 327

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Itaaliale 34 590 000 eurot aastas. (c) Itaaliale X eurot aastas.

Or. es

Selgitus

Kõnealuse kirje summat ei tuleks kehtestada enne, kui lõppevad läbirääkimised uue 
finantsperspektiivi raamistiku üle. Lisaks palutakse säilitada ÜPP vahendid.

Muudatusettepanek 328

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
6 nimetatud otsused 2025. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Or. es

Muudatusettepanek 329
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades 78 811 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades X miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

_________________ _________________

38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

Or. es

Selgitus

Kõnealuse kirje summat ei tuleks kehtestada enne, kui lõppevad läbirääkimised uue 
finantsperspektiivi raamistiku üle. Lisaks palutakse säilitada ÜPP vahendid.

Muudatusettepanek 330

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

(a) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

Or. es

Selgitus

Kaasrahastamismäärad tuleb jätta samasuguseks nagu programmitöö perioodil 2014–2020.
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Muudatusettepanek 331

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

(b) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

Or. es

Selgitus

Kaasrahastamismäärad tuleb jätta samasuguseks nagu programmitöö perioodil 2014–2020.

Muudatusettepanek 332

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 75 % üleminekupiirkondades;

Or. es

Selgitus

Kaasrahastamismäärad tuleb jätta samasuguseks nagu programmitöö perioodil 2014–2020.

Muudatusettepanek 333

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 65 % rahastamiskõlblikest kuludest 
artikli 66 kohaste maksete puhul;

(c) 75 % rahastamiskõlblikest kuludest 
artikli 66 kohaste maksete puhul;

Or. es
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Selgitus

Kaasrahastamismäärad tuleb jätta samasuguseks nagu programmitöö perioodil 2014–2020.

Muudatusettepanek 334

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 43 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

(d) 53 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

Or. es

Selgitus

Kaasrahastamismäärad tuleb jätta samasuguseks nagu programmitöö perioodil 2014–2020.

Muudatusettepanek 335

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule;

(a) 90 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
investeeringute, seoses metsastamise ning 
keskkonna- ja kliimaalaste 
erieesmärkidega, mis on esitatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, artikli 69 
lõike 2 punktis a osutatud tegevuste, 
käesoleva määruse artikli 71 kohaste 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
toetamise ning programmi „LEADER“ 
puhul, millele on määruse (EL) [CPR] 
artiklis 25 osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule, käesoleva määruse 
artiklis 135 osutatud piirkondade, 
artiklis 72 osutatud tegevuste, 
rahastamisvahenditest toetatavate 
tegevuste, artiklis 72 a osutatud meetmete 
ning väherahvastatud piirkondade puhul;
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Or. es

Muudatusettepanek 336

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 337

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud noorte põllumajandustootjate jaoks 
mõeldud toetusteks. Lähtudes olukorra 
tugevate ja nõrkade külgede, võimaluste ja 
ohtude analüüsist (edaspidi „SWOT-
analüüs“) ning käsitlemist vajavate 
vajaduste kindlakstegemisest, kasutatakse 
summat järgmisteks sekkumisliikideks:
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sekkumisliikideks:

Or. es

Muudatusettepanek 338

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artiklis 69.

(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artikli 69 lõike 2 punktis a.

Or. es

Muudatusettepanek 339

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimeses lõigus 
sätestatut, ei tohi liikmesriik määrata 
noortele põllumajandustootjatele toetust, 
mis oleks väiksem perioodil 2014–2020 
samade eesmärkide täitmiseks määratud 
toetuse aastasest keskmisest.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on lisada taseme säilitamise klausel, võttes arvesse, et paljudes riikides on noortele 
põllumajandustoetajatele mõeldud toetused juba suuremad kui 2 %, mille komisjon on X lisa 
kohaselt miinimumina kehtestanud.

Muudatusettepanek 340

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

4 a. Vähemalt 70 % VII lisas 
kehtestatud summadest peavad olema 
suunatud põhilisse jätkusuutlikkuse 
sissetulekutoetusse, mis on nähtud ette 
III jaotise II peatüki 2. jao 1. alajaos.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 341

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Seotud toetuste kvoodid tuleb säilitada, sest need on olulised maata loomakasvatustele, kes ei 
saa teisi ÜPP otsetoetusi. Teiseks parandatakse jao numbrit.

Muudatusettepanek 342

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
võivad kasutada tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust suuremas ulatuses, kui 
see ei ületa protsendimäära, mille 
komisjon on heaks kiitnud vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul 
2018. taotlusaasta kohta.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud eelmise muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 343

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 344

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese ja teise 

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

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 345

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 6.

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 3. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 5.

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 346

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega], 
pöörates eelkõige tähelepanu noortele 
põllumajandustootjatele ja maapiirkonnas 
elavatele naistele.

Or. es

Muudatusettepanek 347

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2023–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2024–2027 
või

Or. es

Muudatusettepanek 348

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2024–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2023–2026.

Or. es

Muudatusettepanek 349

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

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjoni poolt ette nähtud otsetoetuste ümberpaigutamine on liigne, seetõttu tehakse 
ettepanek teha ainult üks ümberpaigutamine 15 % ulatuses. Sellest saadud vahendid peaksid 
olema kättesaadavad, et täita sõltuvalt liikmesriigi vajadustest ükskõik milline määruse 
eesmärk.

Muudatusettepanek 350

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2025. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Or. es

Muudatusettepanek 351

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.
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Or. es

Muudatusettepanek 352

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 353

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 354

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 välja jäetud
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Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

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

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

Or. es

Selgitus

Artikli sõnastus on ebatäpne. „Suuremad ambitsioonid“ on abstraktne mõiste, kuna 
mõõteelemendid puuduvad.

Muudatusettepanek 355

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 356

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 357

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) vajaduse korral sotsiaalse 
kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid ning 
samuti muud asjaomased 
põllumajandussektoriga seotud organid.

Or. es

Muudatusettepanek 358

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ja koostööd 
liikmesriikidega.

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ja koostööd 
liikmesriikidega ning vajadust tagada 
ühtse turu sujuv toimimine.
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Or. es

Muudatusettepanek 359

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) ÜPP ajakohastamist tagavate
elementide kirjeldus;

(g) ÜPP ajakohastamist toetavate 
elementide kirjeldus;

Or. es

Muudatusettepanek 360

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punkti h täitmiseks võivad 
liikmesriigid muu hulgas lubada 
toetusesaajatel esitada kogu 
strateegiakava perioodi jooksul üheainsa 
otsetoetuste taotluse, kui taotluses 
kirjeldatud tingimused ei erine aasta-
aastalt.

Or. es

Selgitus

Kõnealune meede võimaldab halduskoormust märkimisväärselt vähendada.

Muudatusettepanek 361

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) V lisa ÜPP strateegiakava 
kohaldamisala raames ette nähtud 

(e) V lisa strateegiakava sekkumiste 
kohta, mille suhtes kohaldatakse täielikult 
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täiendava riikliku rahastamise kohta. ELi toimimise lepingu artikleid 107, 108 
ja 109 kooskõlas artikli 131 lõikega 4, 
ning ÜPP strateegiakava kohaldamisala 
raames ette nähtud täiendava riikliku 
rahastamise kohta.

Or. es

Selgitus

Lihtsustamise huvides tuleb riigiabina käsitatavaid strateegiakavade sekkumisi pidada 
lubatuks alati, kui komisjon on strateegiakava heaks kiitnud, ilma et neist oleks vaja hiljem 
teavitada.

Muudatusettepanek 362

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga artikli 6 lõikes 1 sätestatud ja 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
erieesmärgi jaoks nähakse ette artikli 95 
lõike 1 punktis b osutatud 
sekkumisstrateegia:

1. Iga artikli 6 lõikes 1 sätestatud ja 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud asjaomase
erieesmärgi jaoks nähakse ette artikli 95 
lõike 1 punktis b osutatud 
sekkumisstrateegia:

Or. es

Muudatusettepanek 363

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks vastavalt SWOT-analüüsile 
põhjendatud ja piisav ning kooskõlas 
artiklis 100 osutatud rahastamiskavaga.

Or. es
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Muudatusettepanek 364

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 4, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 365

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta ja 
fondi kohta.

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, kui see on 
asjakohane, sealhulgas rahaeraldiste 
jaotamine sekkumise kohta ja fondi kohta.

Or. es



PR\1167489ET.docx 175/234 PE627.760v02-00

ET

Muudatusettepanek 366

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kirjeldus, kuidas kasutatakse 
tehnilist abi, millele on osutatud artikli 83 
lõikes 2, artikli 86 lõikes 3 ja artiklis 112, 
ning ÜPP võrgustikke, millele on osutatud 
artiklis 113;

(c) kirjeldus, kuidas kasutatakse 
tehnilist abi, millele on osutatud artikli 86 
lõikes 3 ja artiklis 112, ning ÜPP 
võrgustikke, millele on osutatud artiklis 
113;

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 367

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 368

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetuskõlblikkuse tingimused, (d) toetuskõlblikkuse põhimõtted;

Or. es
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Selgitus

Tingimused võivad konkursikutse liigist tulenevalt varieeruda, kuid strateegiakavades tuleb 
sätestada üldised põhimõtted.

Muudatusettepanek 369

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga sekkumise puhul, mis põhineb 
käesoleva määruse II lisas loetletud 
sekkumisliikidel, selgitus, kuidas võetakse 
arvesse WTO põllumajanduslepingu 2. 
lisa asjakohaseid sätteid, mis on esitatud 
käesoleva määruse artiklis 10 ja käesoleva 
määruse II lisas, ning iga sekkumise 
puhul, mis ei põhine käesoleva määruse 
II lisas loetletud sekkumisliikidel, kas ja 
kui see on nii, siis kuidas järgida WTO 
põllumajanduslepingu artikli 6.5 või 2. 
lisa asjaomaseid sätteid;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artiklit 10 käsitleva muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 370

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) märge selle kohta, kas sekkumine 
jääb väljapoole ELi toimimise lepingu 
artikli 42 kohaldamisala ja kuulub riigiabi 
hindamise alla vastavalt teabele, mille 
Euroopa Komisjon on riigiabi suunistes
andnud.

Or. es
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Muudatusettepanek 371

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tuua selgelt välja, et teatavaid etappe ei pea iga aasta täitma, näiteks 
mitmeaastaste sekkumiste korral.

Muudatusettepanek 372

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Parandus.

Muudatusettepanek 373

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse aasta kaupa.

Käesolevas lõikes osutatud elemendid 
koostatakse vajaduse korral aasta kaupa.

Or. es

Muudatusettepanek 374

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 375

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 376

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud

Delegeeritud volitused ÜPP 
strateegiakava sisu suhtes

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

Or. es

Selgitus

Strateegiakavade sisu peab aja jooksul võimalikult stabiilseks jääma. Ei tundu olevat vajadust 
strateegiakava osi delegeeritud õigusakti abil muuta.

Muudatusettepanek 377

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik esitab komisjonile 
ÜPP strateegiakava ettepaneku, mis 
sisaldab artiklis 95 osutatud teavet, 
hiljemalt 31. detsembril 2021.

Or. es

Selgitus

1. jaanuar 2020 ei tundu olevat realistlik kuupäev strateegiakavade ettepanekute esitamiseks.

Muudatusettepanek 378

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

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 379

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 
elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid ei loe iga-aastase muudatusena 
vastavalt artikli 107 lõikele 7.

Or. es

Selgitus

Hiljem toimunud heakskiitmistest tulenevaid muudatusi ei tohiks arvestada ainsate 
muudatustena, mille tegemine aasta jooksul määrusega lubatakse.

Muudatusettepanek 380

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tagasiulatuv õiguslik mõju kuni nende 
esitamise hetkeni vaid pärast nende 
heakskiitmist komisjoni poolt.

Or. es

Selgitus

Käimasoleva programmitöö perioodi jooksul on kulud rahastamiskõlblikud alates hetkest, kui 
maaelu arengu kavad saadetakse komisjonile ning võimalikud riskid on kuni kavade 
heakskiitmiseni liikmesriikide kanda. See võimalus peaks strateegiakavade puhul olemas 
olema.

Muudatusettepanek 381

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 382

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Aja peatamise säte tähendaks ametiasutuste vaheliste mitteametlike dialoogiperioodide tõttu 
märkimisväärseid viivitusi.

Muudatusettepanek 383

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 384

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es
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Selgitus

Tuleb anda võimalus piirkondlike korraldusasutuste määramiseks, kes vastutaksid maaelu 
arengu sekkumiste piirkondlike elementide eest. Kõnealuseid piirkondlikke asutusi 
koordineerib üks riiklik asutus vastavalt horisontaalmääruse sätetele, millega on lubatud mitu 
makseasutust, mida koordineerib üks organ.

Muudatusettepanek 385

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Komisjon jälgib kavade täitmist ega tee otsuseid nende sisu kohta. Seetõttu puudub mõte 
kohustusel luua need enne kavade esitamist.

Muudatusettepanek 386

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus. Seirekomisjon igal alalisel liikmel on 
hääleõigus.

Or. es

Muudatusettepanek 387

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Liikmesriik edastab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja Euroopa Komisjonile.

Or. es

Muudatusettepanek 388

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) riikliku ÜPP võrgustiku kaudu 
esitatud asjakohane teave;

Or. es

Muudatusettepanek 389

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) iga-aastased tulemusaruanded.

Or. es

Muudatusettepanek 390

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

4. Seirekomisjon esitab oma 
seisukohtade kohta arvamuse:

Or. es

Muudatusettepanek 391
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Ei tundu vajalik, et seirekomisjon esitaks strateegiakava mustandi kohta oma arvamuse, sest 
see ülesanne on antud artikli 94 lõike 3 punktis c osutatud osalejatele.

Muudatusettepanek 392

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Seirekomisjon võib taotleda 
riiklikult ÜPP võrgustikult konkreetsete 
sekkumiste kohta teavet ja analüüse.

Or. es

Muudatusettepanek 393

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 394

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) toetada koostööprojekte kohalike 
tegevusrühmade või samalaadsete kohaliku 
arengu struktuuride vahel, sealhulgas 
piiriülene koostöö;

(g) osaleda kohalike tegevusrühmade 
või samalaadsete kohaliku arengu 
struktuuride koostööprojektides, sealhulgas 
piiriüleses koostöös;

Or. es

Muudatusettepanek 395

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) Euroopa ÜPP võrgustiku puhul 
osaleda riiklikes ÜPP võrgustikes ja 
aidata nende tegevusele kaasa.

Or. es

Muudatusettepanek 396

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 4 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) esitada artikliga 111 ette nähtud 
seirekomisjonidele nende taotletud teave.

Or. es

Muudatusettepanek 397
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta;

(b) sihtväärtused ja iga-aastased vahe-
eesmärgid või mitmeaastased vahe-
eesmärgid, kui see on asjakohane, mis on 
kehtestatud tulemusnäitajaid kasutades 
vastava erieesmärgi kohta;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tuua selgelt välja, et teatavaid etappe ei pea iga aasta 
täitma, näiteks maaelu arengu mitmeaastaste sekkumiste korral. Iga-aastaseid vahe-eesmärke 
tuleb võtta arvesse, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek 398

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmeallikate loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Liikmesriigid tagavad kõikehõlmavate, 
täielike, õigeaegsete ja usaldusväärsete 
andmebaaside loomise, mis võimaldavad 
teha poliitiliste eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tõhusat seiret, 
kasutades väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad.

Or. es

Selgitus

Näitajad peavad põhinema olemasolevatel andmetel ja teabel. On näitajaid, mille kohta 
asjaomasel geograafilisel tasandil puudub ametlik statistika. Euroopa Komisjon peab 
kõrvaldama teabelüngad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 223/2009 
sätestatud Euroopa statistikaprogrammi raames.

Muudatusettepanek 399

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 120 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusraamistiku rakendamise volitused Tulemusraamistiku delegeerimise 
volitused

Or. es

Selgitus

Euroopa Parlamendi õigusteenistuse seisukoht on, et käesolev artikkel läheb 
rakendusvolitustest kaugemale.

Muudatusettepanek 400

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja 
seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 138 
kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist vastu delegeeritud 
õigusaktid, mis sisaldavad üksikasjalikke 
eeskirju tulemusraamistiku kohta. 
Osutatud õigusaktid sisaldavad 
taustanäitajate loetelu, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus.

Or. es

Selgitus

Komisjon tühistab rakendusvolitused, mis ületavad nende kohaldamisala, mistõttu on 
asjakohasem anda talle delegeerimisvolitused. Teisest küljest tuleb kõiki näitajaid alusaktis 
käsitleda.

Muudatusettepanek 401

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. veebruariks 2025 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2025. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2023 ja 2024. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2024. 
eelarveaastal.

Or. es

Muudatusettepanek 402

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

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.
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Muudatusettepanek 403

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-
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eesmärkide saavutamist.

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

Or. es

Muudatusettepanek 404

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab oma 
hindamisaruandes arvesse käesoleva 
määruse I lisas osutatud näitajaid ning 
ÜPP-väliseid tegureid, mis on saavutatud 
tulemusi mõjutanud.

Or. es

Muudatusettepanek 405

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 223/200940

alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 

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 
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raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
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. es

Selgitus

Komisjon on Euroopa statistikaprogrammi raames teabelünkade kõrvaldamiseks paremas 
olukorras.

Muudatusettepanek 406

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 
kohaldatakse täielikult ELi toimimise 
lepingu artikleid 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 kiidetud heaks vastavalt 
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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

Selgitus

Lihtsustamise huvides tuleb riigiabina käsitatavaid strateegiakavade sekkumisi pidada 
lubatuks, kui komisjon on strateegiakava heaks kiitnud, ilma et neist oleks vaja hiljem 
teavitada.

Muudatusettepanek 407

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 
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.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas eelmise muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 408

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 135 – lõige 1

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 antavate 
otsetoetuste suhtes kohaldatakse ainult 
käesoleva määruse III jaotise I peatüki 2. 
jao artikli 3 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.

Or. es

Selgitus

Ettepaneku artiklis 3 ei ole lõiget 2.

Muudatusettepanek 409

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. es

Selgitus

Ettepaneku artiklis 3 ei ole lõiget 2.



PR\1167489ET.docx 195/234 PE627.760v02-00

ET

Muudatusettepanek 410

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, 110, 120 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. es

Selgitus

Lisatakse artikkel 110, mis on kogemata välja jäänud, ning artikkel 120, mis lisandub 
rakendusaktist delegeeritud õigusaktiks muutudes.

Muudatusettepanek 411

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ja 141 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 120 ja 141 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
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õigusaktide kehtivust. jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. es

Muudatusettepanek 412

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, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
110, 120 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. es

Muudatusettepanek 413

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.

Siiski, ilma et see piiraks käesoleva 
määruse IX ja IXa lisa kohaldamist, 
rakendatakse määrust (EL) nr 1305/2013 
kõige kauem 2023. aastani järgmise 
suhtes:

(a) maaelu arengu programmide 
raames läbi viidavad tegevused, mille
komisjon on vastavalt käesolevale 
määrusele heaks kiitnud, ning
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(b) maaelu arengu programmid, mis 
on kiidetud heaks vastavalt käesoleva 
määruse artikli 10 lõikele 2 enne 
1. jaanuari 2023.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 414

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, (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.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada üleminekuperiood, mis võimaldab hetkel kehtivad 
toetusprogrammid kuni strateegiakavade heakskiitmiseni säilitada. Selle eesmärk on tagada 
maksete jätkumine.
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Muudatusettepanek 415

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 a

Aruanded

Euroopa Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembril 2025. aastal aruande selle 
kohta, kuidas ühine 
põllumajanduspoliitika on mõjutanud 
saarepiirkondi, millele ei ole artiklis 135 
osutatud. Kõnealusele aruandele lisatakse 
strateegiakavade muutmise ettepanekud, 
et võtta arvesse nende piirkondade 
eripärasid ja parandada artikli 6 lõikes 1 
osutatud eesmärkide puhul oodatavaid 
tulemusi.

Or. es

Muudatusettepanek 416

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.6.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.6. Toetuse ümberjaotamine väiksematele 
põllumajandusettevõtetele: keskmisest 
väiksema suurusega toetuskõlblikele 
põllumajandusettevõtetele antava 
lisatoetuse protsent hektari kohta 
(võrreldes keskmisega) 

R.6. Toetuse ümberjaotamine väiksematele 
põllumajandusettevõtetele: keskmisest 
väiksema suurusega või keskmisest 
väiksema majandusliku suurusega 
toetuskõlblikele põllumajandusettevõtetele 
antava lisatoetuse protsent hektari kohta 
(võrreldes keskmisega)

Or. es
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Muudatusettepanek 417

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.6. a. Keskendumine raskustes olevate 
sektorite põllumajandusettevõtetele: 
põllumajandustootjate osakaal, kes 
saavad kasu tootmiskohustusega seotud 
toetusest, et suurendada 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või 
tõsta kvaliteeti

Or. es

Muudatusettepanek 418

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.8. Keskendumine raskustes olevate 
sektorite põllumajandusettevõtetele: 
põllumajandustootjate osakaal, kes 
saavad kasu tootmiskohustusega seotud 
toetusest, et suurendada 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust või 
tõsta kvaliteeti

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 419

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Mõjunäitajad – I.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.7. Põllumajanduslike toiduainete 
kaubandus: põllumajanduslike toiduainete 
import ja eksport

I.7. Põllumajanduslike toiduainete 
kaubandus: põllumajanduslike toiduainete 
eksport
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Or. es

Muudatusettepanek 420

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.9. a. Välisturgudel esindatuse 
parandamine: uued Euroopa ekspordile 
avatud sihtkohad ning välisturgude 
tugevdamine tänu 
müügiedendusmeetmetele

Or. es

Muudatusettepanek 421

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Mõjunäitajad – I.10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.10. Panustamine kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse: 
põllumajandusest pärineva ammoniaagi 
heitkoguse vähendamine

I.10. Panustamine kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse: 
põllumajandusest pärineva ammoniaagi 
heitkoguse vähendamine ja metsamaa 
laiendamine

Or. es

Muudatusettepanek 422

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.14. Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud
põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
põllumajandusmaa turbarabas, mets jne)

R.14. Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud maa
osakaal (püsirohumaa, põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

Or. es

Muudatusettepanek 423

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – ELi erieesmärgid – pealkiri 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk

Edendada säästvat arengut loodusvarade 
tõhusama majandamise kaudu

Or. es

Muudatusettepanek 424

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – ELi erieesmärgid – pealkiri 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades

olla atraktiivne noorte ja uute
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

Or. es
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Muudatusettepanek 425

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Väljundnäitajad – O.22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

O.22. Tegevuse alustamise toetust saavate 
põllumajandustootjate arv

O.22 Tegevuse alustamise toetust saavate 
noorte põllumajandustootjate arv

Or. es

Muudatusettepanek 426

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Väljundnäitajad – O.22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

O.22 a. Tegevuse alustamise toetust 
saavate uute põllumajandustootjate arv

Or. es

Muudatusettepanek 427

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30. Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse 
abil põllumajandusettevõtet asutavate 
noorte põllumajandustootjate arv

R.30. Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse 
abil põllumajandusettevõtet asutavate 
noorte põllumajandustootjate arv, kes on 
määratletud vastavalt artikli 4 lõike 1 
punktile e

Or. es
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Muudatusettepanek 428

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30. a. Uued põllumajandustootjad: ÜPP 
toetuse abil põllumajandussektoris 
tegutsevate uute põllumajandustootjate 
arv

Or. es

Muudatusettepanek 429

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30. b. Naispõllumajandustootjad: ÜPP-
st toetust saavate 
naispõllumajandustootjate arv

Or. es

Muudatusettepanek 430

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.30 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30. c. Noored 
naispõllumajandustootjad: tegevuse 
alustamise toetust saavate noorte 
naispõllumajandustootjate arv

Or. es
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Muudatusettepanek 431

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Tulemusnäitajad – R.31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.31. a. Naiste tööhõive kasv: uued 
naistele mõeldud töökohad toetatud 
projektides

Or. es

Muudatusettepanek 432

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – ELi erieesmärgid – pealkiri 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust, naiste osalemist 
maapiirkondade majanduses ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust

Or. es

Muudatusettepanek 433

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – ELi erieesmärgid – pealkiri 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 

Parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu 
kvaliteedi ja ohutuse, 
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toitev ja säästev toit kui ka loomade 
heaolu.

keskkonnasäästlikkuse ja loomade heaolu 
osas

Or. es

Muudatusettepanek 434

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 1 – Nõuded ja standardid

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püsirohumaa ja põllumajandusmaa 
suhtarvu säilitamine

Püsirohumaa ja põllumajandusmaa 
suhtarvu säilitamine

Kuni 5 % suurune varieeruvusprotsent 
riiklikul, piirkondlikul või ettevõtte 
tasandil

Or. es

Muudatusettepanek 435

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 2 – Nõuded ja standardid

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märg- ja turbaalade asjakohane kaitse Märg- ja turbaalade asjakohane kaitse 
tundliku keskkonnaga aladel

Or. es

Muudatusettepanek 436

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – SMR 1 – Nõuded ja standardid
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik:

artikli 11 lõike 3 punktid e ja h, mis on 
seotud fosfaatide hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes kohaldatavate 
kohustuslike nõuetega

artikli 11 lõike 3 punkt e, mis on seotud 
fosfaatide hajureostusallikate kontrollimise 
suhtes kohaldatavate kohustuslike nõuetega

Or. es

Muudatusettepanek 437

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 5 – Nõuded ja standardid – Standardi peamine eesmärk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustava abivahendi 
kasutamine

välja jäetud

Toitainete säästlik haldamine

Or. es

Muudatusettepanek 438

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 7 – Nõuded ja standardid – Standardi peamine eesmärk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katmata mulla puudumine kõige 
kriitilisema(te)l perioodi(de)l

Katmata mulla puudumine kõige 
kriitilisema(te)l perioodi(de)l, välja 
arvatud saagikoristuse ettevalmistamise 
ajal

Mulla kaitse talvel Mulla kaitse

Or. es
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Muudatusettepanek 439

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 8 – Nõuded ja standardid

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Külvikord Külvikord vähem kui kümne hektari 
suuruse maaga ettevõtetes, välja arvatud 
püsikultuurid ja vees kasvavad 
põllukultuurid

Or. es

Muudatusettepanek 440

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 9 – Nõuded ja standardid – taane 1 – standardi peamine eesmärk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• Tootmisega mitteseotud objektide 
või maa-alade all asuva 
põllumajandusmaa minimaalne osakaal

• 5 % haritavast 
põllumajandusmaast on suunatud 
maastikuelementidele, rajatistele või
tootmisega mitteseotud maa-aladele, 
valgurikastele kultuuridele ja 
mittetootlikele kesaaladele.

Tootmisega mitteseotud objektide ja maa-
ala säilitamine, et suurendada 
põllumajandusettevõtte bioloogilist 
mitmekesisust

Tootmisega mitteseotud 
maastikuelementide ja maa-ala 
säilitamine, et suurendada 
põllumajandusettevõtte bioloogilist 
mitmekesisust

Or. es

Muudatusettepanek 441

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – GAEC 10 – Nõuded ja standardid
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keeld muuta või künda Natura 2000 aladel 
asuvaid püsirohumaid

Keeld muuta või künda Natura 2000 aladel 
asuvaid püsirohumaid tundliku 
keskkonnaga aladel

Or. es
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Muudatusettepanek 442

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 ESIMESES LÕIGUS

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaaria 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Tšehhi Vabariik 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Taani 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Saksamaa 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Eesti 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Iirimaa 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Kreeka 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894

Hispaania 4 768 736 743 4 775 898 870 4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 379 4 804 547 379

Prantsusmaa 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Horvaatia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Itaalia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Küpros 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Läti 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Leedu 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luksemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungari 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Madalmaad 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austria 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Poola 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugal 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Rumeenia 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Sloveenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakkia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Soome 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Rootsi 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 ESIMESES LÕIGUS
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(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X

Taani X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X

Eesti X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X

Küpros X X X X X X X

Läti X X X X X X X

Leedu X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Ungari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Austria X X X X X X X

Poola X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X

Soome X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X

Or. en
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Muudatusettepanek 443

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE VEINISEKTORI SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD 
IGA-AASTASED RAHAERALDISED , MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 82 LÕIKES 
1

EUR (jooksevhinnad)

Bulgaaria 25 721 000

Tšehhi Vabariik 4 954 000

Saksamaa 37 381 000

Kreeka 23 030 000

Hispaania 202 147 000

Prantsusmaa 269 628 000

Horvaatia 10 410 000

Itaalia 323 883 000

Küpros 4 465 000

Leedu 43 000

Ungari 27 970 000

Austria 13 155 000

Portugal 62 670 000

Rumeenia 45 844 000

Sloveenia 4 849 000

Slovakkia 4 887 000

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE VEINISEKTORI SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD 
IGA-AASTASED RAHAERALDISED , MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 82 LÕIKES 
1

EUR (jooksevhinnad)

Bulgaaria X

Tšehhi Vabariik X

Saksamaa X

Kreeka X
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Hispaania X

Prantsusmaa X

Horvaatia X

Itaalia X

Küpros X

Leedu X

Ungari X

Austria X

Portugal X

Rumeenia X

Sloveenia X

Slovakkia X

Or. en
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Muudatusettepanek 444

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE PUUVILLATOETUSEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 TEISES LÕIGUS

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Bulgaaria 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Kreeka 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Hispaania 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugal 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE PUUVILLATOETUSEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 81 LÕIKE 1 TEISES LÕIGUS

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad
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Bulgaaria X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Or. en

Muudatusettepanek 445

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (V.A PUUVILLATOETUS), PÄRAST MAHAARVAMISI JA ENNE ÜMBERPAIGUTAMIST,
MILLELE ON OSUTATUD RTIKLI 81 LÕIKES 1

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaaria 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Tšehhi Vabariik 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Taani 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Saksamaa 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Eesti 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Iirimaa 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Kreeka 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

Hispaania 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Prantsusmaa 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Horvaatia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Itaalia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Küpros 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Läti 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Leedu 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luksemburg 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungari 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Madalmaad 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austria 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Poola 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugal 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Rumeenia 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Sloveenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovakkia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Soome 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Rootsi 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE OTSETOETUSTEKS ETTE NÄHTUD RAHAERALDISED (V.A PUUVILLATOETUS), PÄRAST MAHAARVAMISI JA ENNE ÜMBERPAIGUTAMIST, 
MILLELE ON OSUTATUD RTIKLI 81 LÕIKES 1

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X

Taani X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X

Eesti X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Itaalia X X X X X X X

Küpros X X X X X X X

Läti X X X X X X X

Leedu X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Ungari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Poola X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X

Soome X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X

Or. en
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Muudatusettepanek 446

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3

EUR (jooksevhinnad)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Belgia 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgaaria 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Tšehhi Vabariik 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Taani 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Saksamaa 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Eesti 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Iirimaa 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Kreeka 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Hispaania 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Prantsusmaa 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Horvaatia 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Itaalia 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Küpros 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Läti 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Leedu 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Luksemburg 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Ungari 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Malta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Madalmaad 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Austria 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Poola 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugal 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumeenia 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Sloveenia 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovakkia 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Soome 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Rootsi 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

EL-27 kokku 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Tehniline abi 
(0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Kokku 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712
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Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3

EUR (jooksevhinnad)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Belgia X X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X X

Taani X X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X X

Eesti X X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X X

Küpros X X X X X X X X

Läti X X X X X X X X

Leedu X X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X X

Ungari X X X X X X X X
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Malta X X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X X

Austria X X X X X X X X

Poola X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X X

Soome X X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X X

EL-27 kokku X X X X X X X X

Tehniline abi 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Kokku X X X X X X X X

Or. en
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Muudatusettepanek 447

Ettepanek võtta vastu määrus
IXa lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 3

(2018. aasta hinnad,1 eurodes)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Belgia 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulgaaria 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Tšehhi Vabariik 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Taani 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Saksamaa 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Eesti 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Iirimaa 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Kreeka 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Hispaania 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Prantsusmaa 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Horvaatia 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Itaalia 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Küpros 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Läti 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Leedu 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Luksemburg 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Ungari 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Malta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Madalmaad 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Austria 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Poola 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugal 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Rumeenia 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Sloveenia 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovakkia 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Soome 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Rootsi 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

EL-27 kokku 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Tehniline abi 
(0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Kokku 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________

1 2018. aasta hinnad on esitatud vaid teavitamise eesmärgil; need on soovituslikud ja ei ole õiguslikult siduvad.
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Muudatusettepanek

LIIKMESRIIKIDELE SEKKUMISLIIKIDE JAOKS ETTE NÄHTUD LIIDU MAAELU ARENGU TOETUS (2021–2027), MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 83 LÕIKES 
3

(2018. aasta hinnad,1 eurodes)

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Belgia X X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X X

Taani X X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X X

Eesti X X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X X

Küpros X X X X X X X X

Läti X X X X X X X X

Leedu X X X X X X X X
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Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2021–2027 
KOKKU

Luksemburg X X X X X X X X

Ungari X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X X

Austria X X X X X X X X

Poola X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X X

Soome X X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X X

EL-27 kokku X X X X X X X X

Tehniline abi 
(0,25 %)

X X X X X X X X

Kokku X X X X X X X X

__________________

1 2018. aasta hinnad on esitatud vaid teavitamise eesmärgil; need on soovituslikud ja ei ole õiguslikult siduvad.

Or. en
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Muudatusettepanek 448

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

EESMÄRGI „OLLA ATRAKTIIVNE NOORTE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS JA SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE ARENDAMIST“ SAAVUTAMISEKS ETTE 
NÄHTUD MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 5

(jooksevhinnad eurodes)

Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tšehhi Vabariik 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Taani 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Saksamaa 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Eesti 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Iirimaa 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Kreeka 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Hispaania 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Prantsusmaa 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Horvaatia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Itaalia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Küpros 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Läti 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Leedu 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luksemburg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungari 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Madalmaad 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Poola 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumeenia 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Sloveenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakkia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Soome 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Rootsi 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Muudatusettepanek

NOORTE PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS ETTE NÄHTUD MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 4

(jooksevhinnad eurodes)
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia X X X X X X X

Bulgaaria X X X X X X X

Tšehhi Vabariik X X X X X X X

Taani X X X X X X X

Saksamaa X X X X X X X

Eesti X X X X X X X

Iirimaa X X X X X X X

Kreeka X X X X X X X

Hispaania X X X X X X X

Prantsusmaa X X X X X X X

Horvaatia X X X X X X X

Itaalia X X X X X X X

Küpros X X X X X X X

Läti X X X X X X X

Leedu X X X X X X X

Luksemburg X X X X X X X

Ungari X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Madalmaad X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Poola X X X X X X X
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Kalendriaasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 ja järgnevad 
aastad

Portugal X X X X X X X

Rumeenia X X X X X X X

Sloveenia X X X X X X X

Slovakkia X X X X X X X

Soome X X X X X X X

Rootsi X X X X X X X

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjoni ettepanek ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformimiseks on 
enneolematu radikaalne paradigmamuutus, sest ainult ettekirjutustele ja keerulisele 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade raamistikule tuginevalt korralt plaanitakse üle minna 
konkreetsete tulemuste saavutamisele põhinevale tugeva keskkonnamõõtmega korrale, kus 
liikmesriikidel lastakse nende konkreetsete vajaduste täitmiseks subsidiaarsuse põhimõtet 
laiaulatuslikult rakendada. Komisjon ei kontrolli enam kohapeal ÜPP toetuste juhtimist ning 
tema keskne roll on jälgida nende eesmärkide täitmist, mille liikmesriigid on ühiste 
erieesmärkide alusel kehtestanud. Komisjoni sõnul on üks ettepaneku ajenditest lihtsustamine, 
samuti on selleks halduskoormuse vähendamine liikmesriikide ja toetusesaajate jaoks.

Uus ÜPP mudel tähendab, et nn esimene ja teine sammas ühendatakse üheks määruseks, 
millesse lisatakse samuti suur osa põllumajandustoodete turgude ühisest korraldusest, ning et 
kõik see toimub uute riiklike strateegiakavade üldisema vaatenurga kaudu.

Reformi keskmes on ÜPP toetuste ümberjaotamine, ajakohastamine, innovatsioon ja eelkõige 
keskkonnaküsimuste suhtes hoolivam põllumajandus. 

Raportööri meelest on tegemist projektiga, mida on sügavalt mõjutanud eelarvekärbete oht, 
millega Euroopa Liit hetkel Ühendkuningriigi lahkumise tõttu silmitsi seisab, ning 
tõenäoliselt ka teised poliitilised prioriteedid.
Kui raportöör Euroopa Parlamendi raporti projekti koostas, käisid parasjagu läbirääkimised 
uue mitmeaastase finantsraamistiku üle perioodiks 2021–2027, mistõttu on asjakohane, et 
Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon kutsuks üles jätkama ÜPP toetamist liidu 
eelarvest vähemalt samal määral kui seda tehakse käimasoleval programmitöö perioodil. 
Euroopa riikide valitsustele tuleb meenutada, kui oluline on see poliitika paljude
maapiirkondade arengumootorina ning selleks, et tagada Euroopa tarbijate jaoks toidu kõrge 
kvaliteet, selle ohutus ja toiduga varustatus. 

Paljud parlamendikomisjoni liikmed on väljendanud oma muret selle pärast, et ettepanekus on 
väga tugev subsidiaarsuse mõõde, mis kutsub esile taasriigistamise kardetud vaimu. Seetõttu 
on väga oluline see töö, mis parlamendikomisjoni liikmetel tuleb järgmistel kuudel Euroopa 
Parlamendis ära teha, et muuta arutlusel olevat teksti ÜPP teatavate ühiste elementide 
tugevdamiseks. Raportöör leiab siiski, et selle ühise raamistiku loomise ja liikmesriikidele 
ELi eeskirjade oma territooriumi eripäradega kohandamiseks tegutsemisruumi jätmise vahel 
tuleb saavutada õige tasakaal. Ilma et raportöör seaks kahtluse alla uue mudeli põhimõtet, 
millega enamik asjaomastest sektoritest ja valitsustest tundub nõus olevat, on raporti üks 
teema ühtse Euroopa Liidu õigusnormide kogumi saavutamine, millega hoitakse ära 
konkurentsimoonutused eri liikmesriikide või piirkondade põllumajandustootjate vahel.

On paradoksaalne, et komisjon teeb ühelt poolt ettepaneku luua lihtsam poliitika ning teiselt 
poolt loob uue mudeli, mis muudab asjad vähemalt esimeste aastate jooksul keerulisemaks. 
Uute strateegiakavade kavandamine ja juhtimine ei saa olema lihtne, seetõttu teeb raportöör 
ettepaneku lükata nende rakendamine 2023. aastasse, ka selleks, et vältida tootjatele tehtavate 
maksete viibimist.

On võimalik, et liikmesriigid seisavad ambitsioonikate keskkonna-, majanduslike ja 
sotsiaalsete eesmärkidega seotud sihtide saavutamisel silmitsi paljude raskustega. Tundub 
ilmne, et strateegiakavad sarnanevad esimestel aastatel mõnes mõttes katseprojektidele, mida 
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tuleb võib-olla aja jooksul paremaks muuta. Siiski on üks liikmesriikidele pandud 
kohustustest põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamine, mis peaks olema tänu 
satelliidipõhisele andmekogumisele põhimõtteliselt võimalik.

Lisaks mudeli muutmisele sisaldab ettepanek mitmeid uuenduslikke elemente, näiteks uue 
ökokava loomine tootmiskohustusega sidumata toetuste peatükis, mis näib vastavat kasvavale 
survele legitimiseerida ÜPP keskkonna seisukohast lähtuvalt. Seda kava tuleb vaadelda 
ettepaneku uue keskkonnahoidlikkuse võtmes, milles nähakse samuti ette täiendavad 
tingimused ning nende põllumajanduslike keskkonna- ja kliimameetmete säilitamine, mida 
siiani on peetud ÜPP teiseks sambaks. Teisalt kasvaks maaelu arengu meetmete 
keskkonnaeesmärgid märkimisväärselt, kui jätta looduslike piirangutega alad välja EAFRD 
vahenditest 30 % arvutamisest, mis on kohustuslik siduda keskkonna- ja kliimamuutustega 
võitlemisega seotud kohustustega. 

Selleks et uus ökokava ei avaldaks põllumajandustootjate sissetulekutele olulist mõju, teeb 
raportöör ettepaneku jätta ettepanekuga alles teatavad maapiirkondade säilitamise seisukohast 
kasulikud tavad, et toetused hõlmaksid võimalikult paljusid toetusesaajaid. Lisaks tuleb 
võimaldada seda, et uus kava täiendaks ideaalselt maaelu arengu põllumajanduslikke 
keskkonna- ja kliimameetmeid. Looduslike piirangutega alade osas loodab raportöör, et 
Euroopa Parlamendis toimuvate arutelude käigus selguks, kui olulised on need keskkonna 
seisukohast, ning et lõpuks otsustataks neid 30 % arvutamisel mitte arvestada, võttes lisaks 
arvesse, et nii komisjoni enda ettepanekus kui ka mõjuhinnangus esineb osi, mis on vastuolus 
alusega, millele väljajätmine tugineb.

Raportöör leiab samuti, et komisjoni kavandatud tulemuspreemia on kaudselt ettepaneku 
keskkonnamõõtme osa ja et see ei too vastupidiselt sellele, mis esmapilgul tunduda võib, 
tegelikult kaasa vahendite hulga suurenemist parimate tulemustega riikide jaoks, vaid et 
tegemist on pelgalt nende riikide karistamisega, kes ei suuda tulemusi saavutada. Raportöör 
teeb seega raportis ettepaneku see välja jätta, kuna uus mudel sisaldab juba rahalisi karistusi 
nende riikide jaoks, kes püstitatud eesmärke ei täida.

Teine uue mudeli sammas on ÜPP toetuste ümberjaotamine ning komisjon teeb sel eesmärgil 
ühelt poolt ettepaneku vähendada suurte ettevõtete saadavat vahendite hulka ja teiselt poolt 
luua kohustuslik ümberjaotav toetus, mida makstakse väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele. Erinevate reformiga seotud osalejatega suheldes leidis raportöör, et paljude 
meelest ei võeta komisjoni kavandatud piiramisel arvesse, et liikmesriikide tootmisstruktuurid 
on erinevad, mistõttu on selle mõju riigiti väga erinev. Raportööri muudatusettepanekute 
eesmärk on kõrvaldada see murekoht, pakkudes välja lahenduse, mis vastab iga riigi 
olukorrale paremini. Ümberjaotava toetuse osas jäetakse komisjoni ettepanekus lahtiseks 
kesksed küsimused, mida minu meelest tuleks alusaktis käsitleda, et sätestada ÜPP toetuste 
jaotamise kohta vähemalt ühised kriteeriumid.

Ettepaneku kohaselt peavad riiklikud strateegiakavad aitama saavutada üheksat erieesmärki, 
mille puhul sätestatakse erinevad komisjoni kavandatud väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad, et 
jälgida iga riigi püstitatud eesmärkide täitmise määra. Raportis ei tehta komisjoni ettepanekus 
ette nähtud eesmärkide ja näitajate osas märkimisväärseid muudatusi, et strateegiakavade 
rakendamist mitte veel keerulisemaks muuta, kuid on siiski soovitud kõnealuseid eesmärke ja 
näitajaid täiendada, et rõhutada eelkõige rahvastikukao probleemi ja seda, et naiste osalust 
maapiirkondade majanduses tuleb suurendada. 

Uue mudeliga tuleb enne mis tahes eesmärkide täitmist tagada, et Euroopa 
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põllumajandustootjate sissetulek on jätkuvalt piisav – see nõue on keskkonnaeesmärkidest 
lahutamatu, sest ebapiisav sissetulek mõjuks halvasti põllumajandustootjate pühendumusele 
keskkonda kaitsta. Seetõttu leiab raportöör, et põhiline sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse 
tagamiseks peab olema tootjatele makstavate otsetoetuste hulgas suure kaaluga, ning teeb 
ettepaneku, et riiklike otsetoetuste jaoks mõeldud vahenditest eraldataks selle toetuse jaoks 
kindel miinimumsumma. 

Keerulises mõistete peatükis jääb silma tegeliku põllumajandustootja mõiste ning raportöör 
loodab, et parlamentaarsete arutelude käigus selgitatakse mõningaid olulisi aspekte. Mõned 
komisjoni poolt välja pakutud mõisted ei ole piisavalt selged, näiteks püsirohumaade mõiste, 
milles ei võeta arvesse määratlust, milles lepiti kokku alles kaks aastat tagasi koondmääruse 
raames ÜPPd käsitlevate õigustekstide kohta vahekokkuvõtete tegemisel. Uus mõiste ei 
hõlma nõuetekohaselt liikmesriikide erinevat kasuistikat, eelkõige Vahemere-äärsete 
rohumaade ja eriti dehesa-tammikute eripära.

Tootmiskohustusega seotud toetused on samuti oluline osa arutelust. Raportöör on teadlik, kui 
vajalikud on need toetused keskkonnaalaselt või majanduslikult haavatavas olukorras 
ettevõtetele ja eelkõige maata loomakasvatustele, kellel ei ole võimalik saada toetusi muudest 
ÜPP vahenditest. Raportöör teeb ettepaneku säilitada toodanguga seotud toetuste kvoodid, 
tundes samas heameelt komisjoni ettepaneku üle anda liikmesriikidele võimalus pühendada 
otsetoetusteks mõeldud vahenditest kuni 3 % uute sektoripõhiste sekkumiste käivitamisele, 
mis võivad samuti aidata mõningate tootmisviisidega seotud probleeme lahendada.

Noorte põllumajandustootjate osas ei ole komisjoni ettepanekus võrreldes hetkel kehtivate 
toetusvahenditega märkimisväärseid muutusi, kuigi põlvkondade vahetus on üks uue määruse 
eesmärkidest. Kui eesmärk on maapiirkondi elavdada, usub raportöör, et meil on võimalik 
parandada ühiseid rahastamiskõlblikkuse eeskirju, panustades noortesse, kuid toetades samuti 
rohkem ka uusi põllumajandustootjaid nende vanusest olenemata ning edendades naiste 
osalemist maapiirkondade majanduses. 

Maaelu arengu peatükis on väga murettekitav ettepanek vähendada vahendeid ja alandada
Euroopa kaasrahastamise määrasid enam kui 10 % võrra. Komisjon unustab, et teatavatel 
Euroopa riikidel ja piirkondadel on likviidsusprobleeme, mis mõjutavad kavade täitmise taset, 
ja et need probleemid võivad kärbete tegemise korral süveneda. 

Üldiselt on komisjoni kavandatud uus maaelu arengu peatükk võrreldes kehtiva määrusega 
palju sisutühjem ja võimaldab liikmesriikidele sekkumiste kavandamisel rohkem 
paindlikkust. Kuigi teatav paindlikkus on vajalik, leiab raportöör, et teksti tuleb täiendada, 
määratleda toetusesaajad paremini ja kehtestada eri sekkumiste kohta kõigi liikmesriikide 
jaoks ühised toetuste ülemmäärad.

Lõpetuseks soovib raportöör rõhutada, et tegemist on Euroopa jaoks väga ulatusliku ja olulise 
ettepanekuga, mis tehakse Euroopa Liidu tuleviku seisukohast otsustaval hetkel, ning usub, et 
Euroopa Parlamendil on selles reformis oluline roll, seetõttu soovib ta väljendada oma kindlat 
kavatsust töötada selle nimel, et praeguse parlamendikoosseisu jooksul tehtaks aruteludes 
märkimisväärseid edusamme.
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