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Muudatusettepanek 1
Tomáš Zdechovský

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.

(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, 
toidu raiskamise vähendamist ja tervislike 
toitumisharjumuste alase hariduse 
edendamist ning toetusesaajate suhtes 
kohaldatavate liidu õigusaktidega seotud 
halduskoormuse vähendamisele 
kaasaaitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Luke Ming Flanagan

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 

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
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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.

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 
(muu hulgas agrometsandusele 
keskendumise teel) ning toetusesaajate 
suhtes kohaldatavate liidu õigusaktidega 
seotud halduskoormuse vähendamisele 
kaasaaitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Luke Ming Flanagan

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 ja 
esmajoones keskendudes tootjatele 
jätkusuutliku sissetuleku tagamisele,
peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid, näiteks ÜPP eesmärgid ja 
põhinõuded, ning liikmesriikidel tuleks 
kanda suuremat vastutust eesmärkide 
täitmisel ja sihtide saavutamisel, kaasa 
arvatud ÜPP toetuste kaalutud ja 
läbipaistva alt üles jaotuse abil. Suurem 
subsidiaarsus võimaldab võtta paremini 
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arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele võib anda suurema autonoomia ÜPP rahaliste vahendite jagamisel, kuid 
mõned neist kasutavad ikka veel ebaõiglast piirkonnapõhist süsteemi, kus ei võeta arvesse 
väikepõllumajandustootjaid, kes kõige enam abi vajavad.

Muudatusettepanek 4
Tomáš Zdechovský

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 liikmesriigid peavad kandma
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.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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Luke Ming Flanagan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide eeskirju 
veiniviinamarjasortide liigitamise kohta 
tuleks muuta, et lisada varem välja jäetud 
veiniviinamarjasordid Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton ja Herbemont. 
Tagamaks, et liidu veinitootmine muutub 
haiguskindlamaks ning et kasutatakse 
muutuvate ilmastikutingimuste suhtes 
kohanemisvõimelisemaid viinamarjasorte, 
tuleks liidus lubada istutada veinitootmise 
jaoks liigi Vitis Labrusca sorte ning liikide 
Vitis vinifera, Vitis Labrusca sortide ja 
muude perekonna Vitis liikide ristamisel 
saadud sorte.

(9) Liikmesriikide eeskirju 
veiniviinamarjasortide liigitamise kohta 
tuleks muuta, et lisada varem välja jäetud 
veiniviinamarjasordid Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton ja Herbemont. 
Tagamaks, et liidu veinitootmine muutub 
haiguskindlamaks ning et kasutatakse 
muutuvate ilmastikutingimuste suhtes 
kohanemisvõimelisemaid viinamarjasorte, 
tuleks liidus lubada istutada veinitootmise 
jaoks liigi Vitis Labrusca sorte ning liikide 
Vitis vinifera, Vitis Labrusca sortide ja 
muude perekonna Vitis liikide ristamisel 
saadud sorte. Luba ei tohiks siiski anda 
geneetiliselt muundatud sortidele.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt d a (uus)
1308/2013
Artikkel 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) (4 a) Artikkel 61 asendatakse 
järgmisega: „Euroopa Komisjon viib 
2023. aastal läbi käesolevas peatükis 
kehtestatud viinapuude istutuseks 
antavate lubade süsteemi hindamise 
eesmärgiga hinnata süsteemi toimimist ja 
esitada vajaduse korral ettepanekuid selle 
tõhustamise kohta. “

Or. fr
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Selgitus

Viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi kehtestamisega, millega asendatakse 2013. 
aasta reformi aegne istutusõiguste süsteem, võib rahule jääda. Seepärast on vaja süsteemi 
säilitada, säilitades samal ajal hindamiskohustuse, et aidata süsteemi vajaduse korral 
paremaks muuta. Hindamiseks valitud kuupäev on määratud piisava varuga, selleks et 
hindamistulemusi saaks kasutada järgmise perioodi ettevalmistustöödeks.

Muudatusettepanek 7
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)
1308/2013
Artikkel 226 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) (28 b) Lisatakse järgmine 
artikkel: Artikkel 226 b Tulemusraamistik 
1. Euroopa Komisjon kehtestab 
tulemusraamistiku, mis võimaldab 
kriisiohjekava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda. 2. 
Tulemusraamistik sisaldab järgmisi 
elemente: a) väljundit, tulemust, mõju ja 
konteksti kajastavate näitajate ühine 
kogum, mida kasutatakse seire, hindamise 
ja iga-aastase tulemusaruande 
alusena; b) sihtväärtused ja iga-aastased 
vahe-eesmärgid, mis on kehtestatud 
tulemusnäitajaid kasutades vastava 
erieesmärgi kohta; c) andmete kogumine, 
säilitamine ja edastamine; d) 
aastaaruanded, milles käsitletakse 
kriisiohjekava tulemusi iga asjaomase 
aasta jooksul mõjutatud tootmise 
puhul; e) tõhususreservide meetmed kogu 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
(EAGF) kasutamisel. 3. 
Tulemusraamistiku eesmärkideks on: a) 
hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust; b) anda Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru 
komisjonile antud volituste kasutamise 
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kohta kriisiennetuse ja kriisiohje 
valdkonnas; c) loobuda praegusest 
EAGFi eelarve kasutamise loogikast; d) 
luua turgude ja põllumajandusettevõtjate 
sissetulekute kontratsüklilise juhtimise 
loogika, mille puhul 
põllumajandussektori reguleerija, st 
komisjon optimeerib avaliku sektori 
vahendite kasutamist vastavalt 
majandustsüklitele, ilmastikutingimustele 
ja geopoliitilistele pingetele.

Or. fr

Selgitus

Tehakse kokkuvõte määruse eelnõu artiklitest 91 ja 113, milles käsitletakse strateegiakavasid, 
milles liikmesriigid peavad esitama komisjonile oma valikud ja neid põhjendama. Komisjon 
peaks töötama välja kriisilahendusstrateegia, et parlamendile ja nõukogule aru anda. Oma 
strateegia määratlemine on vältimatu eeltingimus, et liikmesriigid saaksid omakorda 
kehtestada oma prioriteedid.
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