
AM\1162845ET.docx PE627.799v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Eelarvekomisjon

2018/0216(COD)

9.10.2018

MUUDATUSETTEPANEKUD
17 - 66

Arvamuse projekt
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)

Eeskirjade kehtestamine, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))



PE627.799v01-00 2/25 AM\1162845ET.docx

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\1162845ET.docx 3/25 PE627.799v01-00

ET

Muudatusettepanek 17
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlament rõhutas oma 
14. märtsi ja 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
kui olulised on horisontaalsed 
põhimõtted, millele peaksid tuginema 
2021.–2027. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik ja kõik sellega seotud 
liidu poliitikavaldkonnad. Parlament 
kinnitas sellega seoses uuesti oma 
seisukohta, et EL peab täitma lubaduse 
olla esimeste hulgas, kes ÜRO kestliku 
arengu eesmärgid ellu viivad, ja pidas 
kahetsusväärseks, et vastavates 
ettepanekutes ei ole selleks selget ja 
nähtavat eesmärki seatud. Seetõttu nõudis 
parlament, et kestliku arengu eesmärke 
tuleb võtta arvesse kõigis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohastes 
liidu meetmetes ja algatustes. Lisaks 
rõhutas Euroopa Parlament, et 
diskrimineerimise kaotamine on 
hädavajalik, et täita liidu kohustused 
kaasava Euroopa saavutamiseks, ning 
palus seepärast järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivuse ajal arvestada 
soolist aspekti ja võtta soolise 
võrdõiguslikkuse alased kohustused 
kõikides liidu poliitikavaldkondades ja 
algatustes. Parlament rõhutas oma 
resolutsioonis, et Pariisi kokkuleppe tõttu 
tuleks kliimameetmetega seotud 
horisontaalseid kulusid katta palju 
suuremas mahus kui kehtivas 
finantsraamistikus ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 
2027. aastaks – suurenema 30 %-ni.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Parlament pidas oma 30. 
mai 2018. aasta resolutsioonis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta 
kahetsusväärseks, et komisjoni 2. mai 
2018. aasta ettepanekus 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
vähendati ühise põllumajanduspoliitika 
vahendite taset otseselt 15 % võrra, ning 
avaldas eelkõige vastuseisu igasugusele 
radikaalsele vähendamisele, mis võib 
ühtekuuluvuspoliitika olemust ja 
eesmärke kahjustada. Euroopa Parlament 
pidas sellega seoses küsitavaks 
ettepanekut vähendada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi vahendite 
järsku vähendamist rohkem kui 25 % 
võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Oluline on, et EL-27 ühisele 
põllumajanduspoliitikale aastatel 2021–
2027 eraldatavad vahendid kokku jäävad 
vähemalt 2014.–2020. aasta eelarve 
tasemele püsivhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Eider Gardiazabal Rubial
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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 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. 
Samuti aitab ÜPP kaasa liidu ja selle 
liikmesriikide kohustuse täitmisele, et 
saavutada kestliku arengu eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ÜPP, mille ees seisavad uued ja 
üha keerukamad ülesanded üldsuse 
huvides, suudab püstitatud eesmärke 
saavutada üksnes siis, kui seda piisavalt 
rahastatakse; ÜPP peaks siiski säilitama 
tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus vähemalt praegusel 
tasemel eelarve.



PE627.799v01-00 6/25 AM\1162845ET.docx

ET

Or. it

Muudatusettepanek 22
Jordi Solé

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liidu ja rahvusvaheliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleks 
suunata vähemalt 30 % 
kliimaeesmärkidele. Euroopa 
Kontrollikoja soovituste järgimiseks tuleks 
konkreetsete õigusaktide programmi 
lisada kohustuslikud kliimameetme 
eesmärgid ja näha lisaks ex-post 
raamatupidamisele ette vahendite ex-ante 
eraldamine kõikides programmitöö ja 
planeerimise 
protsessides. Kliimaküsimuste igakülgne 
arvessevõtmine ja ilmastikukindluse 
tagamise mehhanismid tuleks ühendada 
Rio näitajate süsteemi reformimise, 
laiendamise ja tsentraliseerimisega, et 
eristada kliimamuutuste leevendamist ja 
nendega kohanemist ning teha vahet eri 
sektorite vahel, samuti hindamistega, 
mille puhul seatakse 
taristuinvesteeringute kavandamisel 
esikohale energiatõhususe põhimõte, 
nagu on sätestatud energialiidu juhtimist 
käsitlevas määruses, ning nähakse ette 
selged välistamiskriteeriumid.
Tulemusraamistikud peaksid põhinema 
asjakohastel ja üksikasjalikel väljunditel 
ja tulemusnäitajatel, mis on piisavalt 
ambitsioonikad ning mille puhul 
tulemused on korrelatsioonis riigi tasandi 
vajaduste, eesmärkide ja võimalustega.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jordi Solé
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) ELi toimimise lepingu artiklis 8 
sätestatakse kõikides ELi 
tegevusvaldkondades soolise aspekti 
arvestamise põhimõte. Soolise aspekti 
arvestamise nõuetekohaseks 
rakendamiseks on vaja piisavaid 
vahendeid ning läbipaistvust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ja soolise 
diskrimineerimise vastase võitluse 
eelarveridadel.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Maapiirkondades moodustavad 
naised veidi alla 50 % ELi 
maapiirkondade tööealisest 
elanikkonnast, kuid vaid umbes 45 % 
kõigist majanduslikult aktiivsetest 
elanikest. Paljudes liikmesriikides on 
maapiirkondade naistel piiratud 
juurdepääs tööhõivele põllumajanduses ja 
muudes tööturu sektorites, mistõttu 
palgalõhe on suurem kui teistes 
piirkondades. Liikmesriigid peaksid 
edendama, soodustama ja hõlbustama 
naiste võrdõiguslikkust tööturul ning töö-
ja eraelu ühitamist maapiirkondades ning 
pakkuma naistele tulevikuväljavaateid ja 
võimalusi töötamiseks põllumajanduses ja 
mujal kooskõlas ELi poliitikameetmetes ja 
programmides ette nähtud 
võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise 
lubamatuse põhimõttega.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele, 
naistele ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Eider Gardiazabal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses maakitsikusega, 
kõrgete hindadega ning juurdepääsuga 
krediidile. Nende ettevõtted on enam 
ohustatud hinna volatiilsusest (nii sisendite 
kui ka saagi puhul) ning nende vajadus 

(43) Noored põllumajandustootjad, 
naised ja uued turuletulijad seisavad siiski 
silmitsi oluliste takistustega seoses 
maakitsikusega, kõrgete hindadega ning 
juurdepääsuga krediidile. Nende ettevõtted 
on enam ohustatud hinna volatiilsusest (nii 
sisendite kui ka saagi puhul) ning nende 
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ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste koolituse 
järele on suur. Seetõttu on oluline jätkata 
uute põllumajandusettevõtete loomise 
toetamist. Liikmesriigid peaksid välja 
töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

vajadus ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste 
koolituse järele on suur. Seetõttu on oluline 
jätkata uute põllumajandusettevõtete 
loomise toetamist. Liikmesriigid peaksid 
välja töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi –
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 
kliimaeesmärkide toetamisele –
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi –
pühendada 30 % ELi eelarve kuludest 
kliimaeesmärkide toetamisele –
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 45 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
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ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Uue rakendamismudeliga ei tohi 
seada kahtluse alla ühtse turu 
terviklikkust ega ÜPP ajalooliselt 
euroopalikku olemust, sest ÜPP peab 
tõesti jääma ühiseks, et tagada euroopalik 
lähenemisviis ja võrdsed tingimused.

Or. it

Muudatusettepanek 29
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79 a) 2020. aasta järgne ÜPP peab 
toetama tõhusamalt 
põllumajandustootjaid, et tulla toime 
hindade ja sissetuleku kõikumisega.

Or. it

Muudatusettepanek 30
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Kolmandate riikidega sõlmitavad 
ja põllumajandussektorit puudutavad 
kaubanduslepingud peaksid sisaldama 
mehhanisme ja kaitseklausleid, et tagada 
ELi ja kolmandate riikide 
põllumajandustootjatele võrdsed 
tingimused ja tarbijakaitse.

Or. it

Muudatusettepanek 31
Karine Gloanec Maurin

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]26II jaotise III 
peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43, et tagada 
struktuurifondide ja strateegiakavade 
sidusus.

_________________ _________________

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. en

Muudatusettepanek 32
Eider Gardiazabal Rubial

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 naiste ja noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maa-, kõrvalisemate, looduslike 
piirangutega või mägipiirkondade
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust, 
soolist võrdõiguslikkust, 
mittediskrimineerimist ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse huvides peaksid näitajad olema teada määruse suhtes kokkuleppele jõudmise 
hetkel. Kui näitajaid hiljem muudetakse, võib see tekitada tarbetut bürokraatiat ja 
ebakindlust.

Muudatusettepanek 36
Anneli Jäätteenmäki

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 võivad vähendada
selliste jätkusuutlikkuseks ette nähtud 
sissetulekutoetuste summasid, mida 
eraldatakse põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja nagu täpsemalt 
kirjeldatud nende ÜPP strateegiakavades, 
tehes seda järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootmised on liikmesriigiti väga erinevad ja seepärast ei ole sobilik kasutada 
ühtset lahendust. Piirmäära tuleks kohaldada ainult põhilisele sissetulekutoetusele, sest muud 
liiki maksed on seotud teatava eesmärgi või meetmega.

Muudatusettepanek 37
Liadh Ní Riada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

otsetoetuste summad, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ei ületaks 50 000 eurot, 
tehes seda järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et ÜPP raames eraldatavad vahendid annaksid võrdsemat jaotamist 
kohaldades võimalikult suurt kasu ühiskonnale. 

Muudatusettepanek 38
Anneli Jäätteenmäki

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. en

Muudatusettepanek 39
Liadh Ní Riada

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. en

Muudatusettepanek 40
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Liadh Ní Riada

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. en

Muudatusettepanek 42
Liadh Ní Riada

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. en

Muudatusettepanek 43
Anneli Jäätteenmäki

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. en
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Muudatusettepanek 44
Liadh Ní Riada

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. en

Muudatusettepanek 45
Anneli Jäätteenmäki

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. en

Muudatusettepanek 46
Liadh Ní Riada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

välja jäetud

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning
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(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Liadh Ní Riada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48
Liadh Ní Riada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 49
Liadh Ní Riada

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 50
Liadh Ní Riada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid, et hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks moodustab kõigi 
toetusõiguste väärtus vähemalt 75 % 
põhilise sissetulekutoetuse keskmisest 
planeeritud ühikusummast 2026. 
taotlusaastaks, nagu on sätestatud 
kooskõlas artikli 106 lõikega 1 edastatud 
ÜPP strateegiakavas liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

5. Lõike 4 kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid, et hiljemalt 2021. 
taotlusaastaks moodustab kõigi 
toetusõiguste väärtus vähemalt 100 % 
põhilise sissetulekutoetuse keskmisest 
planeeritud ühikusummast 2021. 
taotlusaastaks, nagu on sätestatud artikli 
106 lõikega 1 liikmesriigi või 
territooriumide puhul, mis on kindlaks 
määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

ELi rahastamist ei tohiks kasutada selleks, et suurendada geograafiliste ja ajalooliste 
õigustega seotud ebavõrdsust liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 51
Liadh Ní Riada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid rahastavad toetusõiguste 
väärtuse suurendamist, mis peab vastama 
lõigetele 4 ja 5, kasutades selleks mis tahes 
võimalikku tulemit, mis saadakse lõike 3 
kohaldamisel ning vajaduse korral 
vähendades erinevust lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud toetusõiguste väärtuse 
ja keskmise ühikusumma vahel, mis on 
kavandatud 2026. taotlusaastaks, nagu on 
sätestatud kooskõlas artikli 106 lõikega 1 
edastatud ÜPP strateegiakavas 
liikmesriigi või territooriumide puhul, mis 
on kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

Liikmesriigid rahastavad toetusõiguste 
väärtuse suurendamist, mis peab vastama 
lõigetele 4 ja 5, kasutades selleks mis tahes 
võimalikku tulemit, mis saadakse lõike 3 
kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi, 
parandades nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või kvaliteeti.

2. Liikmesriikide sekkumine aitab 
toetada artiklis 30 loetletud sektoreid ning 
tootmist või konkreetseid 
põllumajanduslikke tootmisviise, et ületada 
selle või nendega seotud raskusi või aidata 
strateegilistel sektoritel areneda, 
parandades nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 53
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Karine Gloanec Maurin

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, liblikõielised söödakultuurid,
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.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 100 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

Eesmärgi saavutamiseks on vahel vaja nõustamist. Toetuse piiramine vähendaks selle 
kasutamist teadmiste vahetamiseks ja teeks eesmärkide saavutamise raskemaks.



AM\1162845ET.docx 21/25 PE627.799v01-00

ET

Muudatusettepanek 55
Anneli Jäätteenmäki

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 
ÜPP strateegiakava komisjonile esitamise 
kuupäevast või 1. jaanuarist 2021, 
olenevalt sellest, kumb kuupäev on 
varasem .

Or. en

Muudatusettepanek 56
Alfred Sant

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) 80 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

Or. en

Muudatusettepanek 57
Alfred Sant

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) 80 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Alfred Sant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) 75 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest üleminekupiirkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Karine Gloanec Maurin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tootmiskohustusega seotud toetuste puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 2. 
jao 1. alajaos, peab soovitusliku 
rahaeraldise ülemmäär olema 15 % VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Karine Gloanec Maurin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 61
Alfred Sant

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Alternatiivina eelnimetatud 
protsendimääradele võivad liikmesriigid 
kasutada aastas kuni 3 miljonit eurot 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse rahastamiseks. Saadav 
protsendimäär või rahastamise summa ei 
tohi ületada protsendimäära, mille 
komisjon on heaks kiitnud vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul 
2018. taotlusaasta kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Karine Gloanec Maurin

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

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

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 8 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 15 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Or. en

Selgitus

ELis on ainult 3 % haritavast maast valgurikaste kultuuride all ja ta sõltub suurel määral 
taimse valgu, eriti Brasiiliast, Argentinast ja Ameerika Ühendriikidest imporditud peamiselt 
geneetiliselt muundatud soja impordist. Meil on vaja suurendama lämmastikku siduvate 
taimede kasutamist.

Muudatusettepanek 63
Karine Gloanec Maurin

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jordi Solé

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava. Uus strateegiakava on 
piirkonnapõhine ja see kavandatakse 
koostöös piirkondlike asutustega või 
nende poolt, võttes täiel määral arvesse 
iga piirkonna eripära.
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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