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LÜHISELGITUS

ELi kohustus järgida poliitikavaldkondade arengusidusust on kodifitseeritud Lissaboni 
lepingu artiklis 208, milles EL võtab kohustuse võtta arengukoostöö eesmärke arvesse 
arengumaid tõenäoliselt mõjutava poliitika puhul ning vältida vastuolusid eri 
poliitikavaldkondade vahel. Toiduga kindlustatus ja säästev põllumajandus on ELi 
arengukoostöö prioriteetsed valdkonnad. Asjaomases ELi poliitikaraamistikus1 (2010) 
rõhutatakse poliitikavaldkondade arengusidususe olulisust ülemaailmse toiduga kindlustatuse 
jaoks ja osutatakse ELi ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP). Kuigi ÜPP sidusus 
arengueesmärkidega on aastatega paranenud, eelkõige pärast Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni põllumajanduslepet, mis kohustas ELi vähendama kaubandust 
moonutavaid riiklikke põllumajandustoetusi ja järk-järgult ära kaotama eksporditoetused, on 
sidususega jätkuvalt probleeme: 

 ELi põllumajandustootmise toetused, mis soodustavad teatavate kaupade suuremat eksporti 
arenguriikidesse või importi arenguriikidest (nt vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetused toodetele, mida peetakse arenguriikide jaoks tundlikuks);

 turutoetusmeetmed, mis soodustavad teatavate kaupade suuremat eksporti arenguriikidesse 
(nt lõssipulbri ladustamise toetus ELis – lõssipulbrit eksporditakse ületootmise tõttu 
arenguriikidesse äärmiselt madalate hindadega);

 intensiivse ressursikasutusega põllumajandustootmise negatiivsed kliimamõjud (nt ELi 
loomakasvatussektori kasvuhoonegaaside emissioonid süvendavad kliimamuutusi ja 
põhjustavad saagi vähenemist troopilistes ja subtroopilistes piirkondades). 

Kõnealuse määrusega määratletakse ÜPP eesmärgid ja vahendid, pakkudes välja uue 
rakendamismudeli, mis annab ELi liikmesriikidele ÜPP kujundamises suurema vastutuse. 
Sisulises osas on vähe muudatusi peale täiendavate võimaluste nõudlikkuse vähendamiseks, 
kuna liikmesriigid saavad oma konkreetseid eesmärke ise seada. Arvamuse koostaja 
väljendab kahetsust, et ÜPP ettepanekut käsitlev seadusandlik ettepanek ei vasta kestliku 
arengu tegevuskava 2030 nõudmisele minna olulises osas üle jätkusuutlikele 
toidutootmissüsteemidele, liikudes 2030. aastaks suure sisendi ja intensiivse 
ressursikasutusega põllumajanduselt mahepõllumajanduslikule tootmisele.

Ettepaneku analüüsi käigus ilmnes, et kuna komisjon teeb ettepaneku lähtuda ÜPP sisu osas 
märkimisväärsest järjepidevusest ehk jätkata praeguseid suundumusi, avaldaks kõnealune 
poliitika arengule jätkuvalt negatiivset välismõju ka pärast 2021. aastat. 

 Komisjoni ettepanekuga on kaasas mõjuhinnang, milles on lühike peatükk 
poliitikavaldkondade arengusidususe kohta, kuid see ei veena arvamuse koostajat, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu kohustust järgitakse. Kaubanduse kohta on selles 
märgitud, et „üle 90 % otsetoetustest ei moonuta praegu kaubandust“, misläbi kaudselt 
tunnistatakse, et natuke alla 10 % otsetoetustest moonutab siiski veel kaubandust. 

1 Euroopa Komisjon, komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: ELi poliitiline raamistik, millega 
toetatakse arenguriike toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel. COM(2010)127 final. Brüssel, Euroopa 
Komisjon, 31. märts 2010.
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 Turutoetusmeetmete erakorralist kasutamist käsitlev lõik on väga lühike ega analüüsi 
arengumõjusid. Ei mainita ÜPP võimalikke negatiivseid kliimamõjusid arengule, kuigi 
põllumajanduses tekib 11 % kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Kuna määruse eelnõust ei ilmne, kuidas EL ja liikmesriigid tagavad poliitikavaldkondade 
arengusidususe ja kuidas jälgitakse ÜPP mõju arengule, teeb arvamuse koostaja ettepaneku 
muuta määrust järgnevalt:

 tugevdada poliitikavaldkondade arengusidususe kohustust, määratledes 
poliitikavaldkondade arengusidususe konkreetse eesmärgina ja lisades arengut käsitleva 
peatüki;

 jälgida ÜPP mõju arengule, laiendades seireraamistikku ja luues kaebuste lahendamise 
mehhanismi; 

 tagada, et toetused, sealhulgas tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetused ei tekita 
kahju, võttes selleks kasutusele kaitsemeetmed;

 määratleda minimaalsed keskkonnastandardid, mida otsetoetuste saajad järgima peavad;

 laiendada toetust kaunviljadele, et vähendada loomasöödaks kasutatava soja importi;

 piirata kahjulikku ökoloogilist ja kliimamõju; parandada kliimameetmetele tehtavate 
kulutuste jälgimist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42 ja artikli 43 
lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2 ja artiklit 208,
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Muudatusettepanek 2

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“) ja toiduga kindlustatuse 
probleemid, eesmärgid ja suunad pärast 
2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, tervisliku toidu tootmist, 
põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist, 
eri piirkondade vahel esinevate 
arengutaseme erinevuste vähendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist. Teatises 
rõhutatakse ka ÜPP ülemaailmset mõõdet 
ja märgitakse ära liidu võetud kohustus 
edendada poliitikavaldkondade kestliku 
arengu sidusust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ÜPP ülemaailmse mõõtme ja mõju 
arvessevõtmiseks peaks komisjon tagama 
sidususe ja järjepidevuse liidu muu 
välispoliitikaga ja 
välisrahastamisvahenditega, eelkõige 
arengukoostöö ja kaubanduse 
valdkonnas. Liidu pühendumus 
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poliitikavaldkondade arengusidususele 
nõuab põllumajanduspoliitika 
kujundamisel arengueesmärkide ja -
põhimõtete arvestamist, eelkõige 
tagamaks, et need on kooskõlas kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppega.

Muudatusettepanek 4

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, nagu 
põllumajandusmaa üha suurem 
koondumine, 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, 
sealhulgas kestliku arengu tegevuskava 
2030 ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide 
saavutamisse. See on võimalik ainult siis, 
kui eesmärgid on edasipüüdlikud, ning 
järelevalvesüsteem peab tagama, et ÜPP 
aitab kaitsta keskkonda, elurikkust, 
loomade heaolu ja sotsiaalset õiglust nii 
liidu kui ka ülemaailmsel tasandil.
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Muudatusettepanek 5

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 
kestliku arengu eesmärkidega seotud 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades. Sellega seoses on lisaks 
eesmärgile nr 2 (nälja kaotamine) muud 
eriti olulised eesmärgid nr 5 (sooline 
võrdõiguslikkus), nr 12 (vastutustundlik 
tootmine ja tarbimine), nr 13 
(kliimameetmed) ja nr 15 (maakasutus). 
Kui see on asjakohane, tuleks 
teadusuuringute ja innovatsiooni tulemusi 
liidu arengukoostöö raames 
arengumaadega jagada, et edendada 
kestlikku arengut.

Muudatusettepanek 6

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 

(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 
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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.

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. Need erieesmärgid 
peaksid saavutama kestliku arengu eri 
aspektid, vormides ühtlasi ÜPP 
üldeesmärgid konkreetsemateks 
prioriteetideks ning võttes arvesse eelkõige 
asjakohaseid kliima-, energia- ja 
keskkonnaalaseid liidu õigusakte.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes arvesse liidu rolli olulise 
eksportija ja importijana, mängib ÜPP 
rolli nii siseriiklikel kui ka 
rahvusvahelistel põllumajandusturgudel, 
mõjutades seeläbi 
väikepõllumajandustootjate elatist ning 
maapiirkondade kogukondade ja 
ökosüsteemide vastupanuvõimet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kooskõlas teatisega 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ peaks ÜPP võtma arvesse 
Euroopa Liidu lepingu artikleid 3 ja 21 
ning ELi toimimise lepingu artiklit 208. 
Poliitikavaldkondade arengusidususe 
tagamine hõlmab nn kahju 
mittetekitamise põhimõtte järgimist, 
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mistõttu hoidutakse negatiivse välismõju 
tekitamisest (nt raadamise või kahjuliku 
dumpingu kaudu), Euroopa 
arengukonsensuse järgimist ja selles 
võetud kohustust saavutada 2030. aasta 
säästva arengu tegevuskavas seatud 
eesmärgid ning arenguõiguse 
deklaratsioonis1a määratletud 
arenguõigust.
__________________
1a Vastu võetud ÜRO Peaassamblee 
4. detsembri 1986. aasta resolutsiooniga 
nr 41/128.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.

(12) Arukam, kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et toota 
tervislikumat toitu, eelkõige 
pestitsiidivaba põllumajandustootmise 
järkjärgulise saavutamise kaudu, 
vähendada vaesust, edendada liidu 
põllumajanduse, metsanduse ja 
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse, digitaliseerimisse ja 
agroökoloogilistesse tavadesse, parandada 
juurdepääsu erapooletutele, 
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele 
teadmistele ning luua 
põllumajandustöötajatele võimalusi 
teabevahetuseks, millest oleks kasu 
maapiirkondade kogukondadele ja kogu 
maailma põllumajandussektorile. ÜPPsse 
tuleks lisada sooline perspektiiv ja 
eelkõige naiste mõjuvõimu suurendamine 
ning liikmesriigid peaksid töötama 
strateegiakava raames välja 
alaprogramme, mis julgustavad naissoost 
põllumajandustootjaid kasutama 
rahastamisvahendeid ning uuendama 
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oma teadmisi ja oskusi.

Muudatusettepanek 10

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 alusnõuded, millest viimaste kohaselt 
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate 
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles 
kontekstis peaksid liikmesriigid tegutsema 
kooskõlas põhiõiguste harta ja liidu õiguse 
üldpõhimõtetega, liidu kohustusega 
tagada ÜPP toetusinstrumentide 
kasutamise puhul poliitikavaldkondade 
arengusidusus ja kestliku arengu 
tegevuskavaga 2030 ning tagama, et 
toetusesaajatele liidu toetuse andmise 
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP 
strateegiakaval ning on kooskõlas 
käesoleva määruses ja 
[horisontaalmääruses] sätestatud 
põhimõtete ja nõuetega.

Muudatusettepanek 11

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 

(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 



AD\1176613ET.docx 11/57 PE629.646v02-00

ET

uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada.

uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et 
aidata põllumajandustootjatele turul 
väärilise tasu tagada. Lisaks peaksid liidu 
investeerimisstrateegiad soodustama 
vastutustundlikku investeerimist 
säästvasse põllumajandusse, pöörates 
erilist tähelepanu töötlemisele ja 
lisaväärtuse loomisele.

Muudatusettepanek 12

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 Euroopa 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 luua usaldusväärne raamistik, et 
reguleerida turge ja tagada tervise- ja 
kliimariskidega seotud ohtude puhul 
piisav riskijuhtimine, vältides ühtlasi 
tagasilööke ja probleeme, millega teiste 
mudelite puhul kõikjal maailmas kokku 
puututakse. 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.

Muudatusettepanek 13
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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 ja 
selle rakendamist tuleks kiirendada, et 
saavutada nende eesmärkide täitmine ja 
anda põllumajandusele kliimamuutuste 
vastu võitlemisel kandev roll. 
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 loomisega, sealhulgas 
kolmandates riikides sealse rahvastiku 
juurdekasvu tõttu, ja põlvkondade 
vahetuse kaudu, tuues komisjoni 
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu 
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset 
kaasatust, põlvkondade vahetust, naiste 
suuremat kaasamist maapiirkondade 
majandusse 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 
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tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel 
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
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.

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 
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.
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Muudatusettepanek 14

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 liidu 
jaoks toiduga kindlustatuse, see tähendab 
seda, et igal inimesel on igal ajal 
juurdepääs piisavale, ohutule ja 
täisväärtuslikule toidule ja et liidus 
suurendatakse taimse valgu tootmist. 
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 
vähendamise ja loomade heaolu 
parandamisega. ÜPP peaks jätkuvalt 
soodustama konkreetsete ja väärtuslike 
näitajatega tootmist, aidates samal ajal 
põllumajandustootjatel ennetavalt 
kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele 
ning tehes ka maa mõistliku hinnaga 
kättesaadavaks, julgustama noori 
põllumajandustootjaid äritegevust 
alustama ning edendama lühikesi 
tarneahelaid ja kohaliku toodangu 
ostmist. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
põllumajandustootjatele antakse rahalist 
toetust uute oskuste omandamiseks, et 
nad saaksid kohandada oma tootmist 
vastavalt tarbijate muutuvatele 
nõudmistele ja kaitsta elatise teenimise 
võimalusi maapiirkondades üle kogu 
maailma. Ilma et see piiraks ÜPP kui 
liidu sisepoliitika olemust, tuleks kaaluda 
ÜPP faktilist integreerimist 
maailmamajandusse, pidades silmas nii 
võimalusi kui ka vastutust, mida see 
tekitab liidule ja tema ülemaailmsetele 
partneritele. Arenguriikide puhul peaksid 
liit ja selle liikmesriigid järgima 
poliitikavaldkondade arengusidusust.



AD\1176613ET.docx 15/57 PE629.646v02-00

ET

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kinnitades oma kohustust täita 
kestliku arengu tegevuskava 2030 ja 
Pariisi kokkuleppe kestliku arengu 
eesmärke, peaksid Euroopa Liit ja selle 
liikmesriigid minema üle uuele Euroopa 
toidu- ja põllumajandussüsteemile 
kooskõlas kestliku arengu tegevuskava 
2030 ja Pariisi kokkuleppe 
ümberkujundava iseloomuga, tuginedes 
rahvusvahelise arengule suunatud 
põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
hindamise institutsiooni järeldustele ning 
õigust toidule käsitleva ÜRO eriraportööri 
soovitustele. Seetõttu peaks see hõlmama 
mitmekesise ja säästva põllumajanduse ja 
vastupanuvõimeliste põllumajandustavade 
edendamist, mis aitavad kaitsta ja 
suurendada loodusvarasid, tugevdada 
ökosüsteeme ja nende võimet 
kliimamuutustega kohaneda ja neid 
leevendada. Seega ei tohiks käesoleva 
määruse kohaselt võetud meetmed seada 
ohtu arenguriikide, eelkõige vähim 
arenenud riikide toidutootmise ja -
töötlemise suutlikkust ning pikaaegset 
toiduga kindlustatust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Liit peaks aitama tagada 
ülemaailmset toiduga kindlustatust, 
vähendades arenguriikide sõltuvust 
toiduimpordist ja tugevdades nende 
vastupanuvõimet välistele vapustustele, 
mis on seotud näiteks 
põllumajandustoodete hindade 
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volatiilsuse või loodusõnnetustega. 
Seetõttu peaks uus ÜPP aitama kasutada 
ära arenguriikide 
väikepõllumajandustootjate ja väikeste 
põllumajandusettevõtjate potentsiaali, et 
suurendada ja mitmekesistada nende 
toidutootmist ja vastata seeläbi siseriiklike 
ja piirkondlike turgude nõudlusele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Et täita ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, eelkõige eesmärki nr 1 
(kaotada vaesus) ja eesmärki nr 2 
(kaotada nälg), ning tagada 
poliitikavaldkondade arengusidusus 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
208 ja vastata Euroopa arengukonsensuse 
nõuetele, peaks ÜPP toetama kestlikke 
põllumajanduslikke pereettevõtteid 
arenguriikides, et tagada kohalik toiduga 
kindlustatus ja võidelda maapiirkondade 
elanikest tühjenemise vastu. Seepärast ei 
tohiks ELi põllumajandustooteid 
eksportida hindadega, mis ei kata 
tootmiskulusid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
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 

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
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 
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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].

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. 
Eespool nimetatud nõuete ja standardite 
väljatöötamisel, rakendamisel ja 
hindamisel tuleks arvesse võtta 
poliitikavaldkondade arengusidusust. 
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].

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused, et parandada 
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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, 
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.

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, 
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. Nõustajad peaksid ka läbima 
koolituse, mis aitaks paremini edasi anda 
arusaamist ÜPP ülemaailmsest mõjust.

Selgitus

Iga põllumajandustootja ei osale otseselt rahvusvahelises kaubanduses ning ta ei pruugi olla 
ka teadlik seostest rahvusvahelise kaubandusega või üleilmsest mõjust keskkonnale ja 
kliimale. Põllumajandusettevõtete nõustamisteenustega antakse võimalus suurendada 
teadlikkust ja kaasata erasektor senisest enam ELi ühistesse jõupingutustesse, et lahendada 
rahvusvahelisel tasandil esinevaid probleeme.

Muudatusettepanek 20
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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, 
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.

(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, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad, et 
soodustada keskkonnale kasulikke 
tootmismudeleid ning edendada igat liiki 
põllumajandustavasid, nagu muu hulgas 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. Lisaks 
tuleks lubada liikmesriikidel kasutada 
täiendavat osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. 
Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus peaks vastama selgele 
keskkonnaalasele või sotsiaal-
majanduslikule vajadusele või kasule või 
seda tuleks anda tootmismeetoditele, mis 
on nõuetele vastavuse süsteemis 
sätestatud standarditest rangemad. 
Liikmesriigid peaksid oma strateegiakavas 
selgelt põhjendama, miks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse andmine annaks 
majanduslike, sotsiaalsete või 
keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks 
tehtavatele jõupingutustele lisaväärtust 
ning miks sarnaseid eesmärke ei saa 
saavutada maaelu arengu meetmetega. 
Kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 
aastani 2030 ja Pariisi kokkuleppega ei 
tohiks tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetused avaldada 
arengumaadele negatiivset mõju ega 
tekitada sise- ja rahvusvahelisel turul 
konkurentsimoonutusi. Lisaks tuleks 
lubada liikmesriikidel kasutada täiendavat 
osa rahalisest ülemmäärast, mis on ette 
nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas, vähendades seeläbi 
liidu sõltuvust imporditavast 
loomasöödast, eelkõige soja- ja 
õlipalmitoodetest, mis soodustavad 
raadamist, maa hõivamist, elurikkuse 
kadumist ja kogukondade sundrännet. 
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Kui valgurikkaid kultuure imporditakse 
kolmandatest riikidest, peaks liit neid 
sertifitseerima kui säästvalt toodetud 
kultuure. Liblikõieliste taimede 
kasvatamise toetuseks tehtavad maksed 
peaksid olema kooskõlas soovitustega, 
mille Euroopa Komisjon esitas oma 
aruandes nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile taimsete valkude kasutuse 
arendamise kohta Euroopa Liidus. 
Taimsete valkude vastutustundlikku 
importi liitu tuleks edendada 
laiaulatusliku tegevuskava 
kehtestamisega liiduülese kaunviljade 
strateegia raames, mille eesmärk on 
vähendada sõltuvust kolmandatest 
riikidest imporditavast sojast ja 
loomasöödast.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Arvestades, et digitaliseerimine 
areneb põllumajandussektoris pidevalt 
edasi, peaks liikmesriikidel olema 
võimalik töötada välja allprogrammi 
maapiirkondades digioskuste 
arendamiseks ning võtta täiendavaid 
meetmeid, et minimeerida soolist 
digilõhet, hõlbustades maapiirkondades 
naiste juurdepääsu elukestvale õppele 
ning kutse- ja ametiõppele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks tagada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetuse vastavus liidu 
rahvusvahelistele kohustustele. Kõnealused 

(33) Tuleks tagada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetuse vastavus liidu 
rahvusvahelistele kohustustele ja tema 
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kohustused hõlmavad eelkõige GATTi alla 
kuuluvaid õliseemneid käsitleva Euroopa 
Majandusühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vastastikuse mõistmise 
memorandumis17 kehtestatud nõudeid, 
mida pärast ELi koosseisu muutumist 
kohaldatakse edaspidi õliseemnetega 
seotud ELi eraldi baaskülvipinna 
muudatuste suhtes. Komisjonil peaks 
olema õigus võtta vastu rakendusakte 
vastavate üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamiseks.

välistegevust käsitlevatele üldsätetele. 
Kõnealused kohustused hõlmavad eelkõige 
GATTi alla kuuluvaid õliseemneid 
käsitleva Euroopa Majandusühenduse ja 
Ameerika Ühendriikide vastastikuse 
mõistmise memorandumis17 kehtestatud 
nõudeid, mida pärast ELi koosseisu 
muutumist kohaldatakse edaspidi 
õliseemnetega seotud ELi eraldi 
baaskülvipinna muudatuste suhtes. 
Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu 
rakendusakte vastavate üksikasjalike 
eeskirjade kehtestamiseks.

_________________ _________________
17 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

17 Euroopa Ühenduse ja Ameerika 
Ühendriikide vaheline vastastikuse 
mõistmise memorandum GATTi alla 
kuuluvate õliseemnete kohta (EÜT L 147, 
18.6.1993).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Selleks et tagada, et sekkumised on 
kooskõlas liidu võetud kohustustega 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
suhtes, tuleks ette näha pidev ja ulatuslik 
järelevalve. ÜPP välismõjude hindamine 
peaks toimuma süstemaatiliselt, st kestliku 
arengu eesmärkide näitajate abil. Sellest 
lähtuvalt tuleks komisjonile anda 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte eeskirjadega, milles määratakse 
kindlaks järelevalve teostamise 
asjakohased meetmed. Sellega seoses 
peaks komisjon laiendama ELi 
turuvaatlusrühmade volitusi, et jälgida 
ÜPP ülemaailmset mõõdet, eriti vähim 
arenenud riikidesse toimuvat importi ja 
neist toimuvat eksporti. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata toodetele, mida 
partnerriigid peavad tundlikeks, ja 
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nendest sektoritest pärit toodetele, milles 
eraldatakse ÜPP tootmiskohustusega 
seotud toetusi ja milles kasutatakse ÜPP 
kriisiohjamismeetmeid. Kui varajase 
hoiatamise süsteem annab märku 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohustuse rikkumistest, peaks komisjon 
algatama arengumaade partneritega 
dialooge, et pakkuda probleemsete 
küsimuste lahendamiseks asjakohaseid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (34 a) Tagamaks puuvillasektori 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuste vastavus liidu 
rahvusvaheliste kohustustega 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
vallas, peaksid selliseid toetusi kasutavad 
liikmesriigid jälgima nende mõju 
tootmisele ja kaubandusele ning 
teavitama sellest komisjoni, et komisjonil 
oleks lihtsam jälgida puuvillasektori 
tootmiskohustusega seotud toetuste mõju 
puuvillatootmisele arenevates 
partnerriikides ja eelkõige toiduga 
kindlustatusele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Luua tuleks kaunviljasektori 
toetuskava, millel oleks kolm eesmärki. 
Esiteks, vähendada sõltuvust 
kontsentreeritud söödasegudest, mis 
sisaldavad soja, eelkõige sellisest 
piirkonnast pärinevat soja, mida on hiljuti 
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raadatud või mille maakasutuseesmärki 
on muudetud, vastavalt kestliku arengu 
eesmärgile nr 15, liidu lubadusele 
hoiduda täielikult raadamisest ja 
eraettevõtjate pühendumisele hoiduda 
täielikult raadamisest. Teiseks, sulgeda 
toitainete ringluse ahelad ja piirata need 
kohalikele ja piirkondlikele vesikondadele 
kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga. 
Kolmandaks, tugevdada kohalikke ja 
piirkondlikke toidu- ja loomasöödaturge 
ning kohalike tingimustega kohandatud 
madala sisendiga seemnesortide turge. 
Nende maksetega ei peaks toetama 
monokultuurilist või pidevat 
kaunviljakultuuride kasvatamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu.

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 
tegemise toetuste kaudu. Sellised 
investeeringud võivad muu hulgas 
puudutada põllumajanduse ja metsanduse 
arendamise, moderniseerimise või 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
taristuid, sealhulgas juurdepääsu 
põllumajandus- ja metsamaale, 
maakorraldust ja maaparandust, 
agrometsandustavasid ning energia- ja 
veevarustust ning -säästmist. ÜPP 
strateegiakavade parema kooskõla 
tagamiseks liidu eesmärkidega ning 
võrdsete tingimuste kindlustamiseks 
liikmesriikide vahel on käesolevasse 
määrusesse lisatud investeerimiseks 
ebasobivate valdkondade loetelu. Võttes 
arvesse liidu aruandeid, strateegiaid ja 
mehhanisme, nagu liidu 
välisinvesteeringute kava ning Aafrika-
Euroopa kestliku investeerimise ja 
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töökohtade loomise allianss ning ka 
Aafrika maapiirkondade rakkerühma 
peagi valmiv aruanne, tuleks 
põllumajandustootjaid ka innustada 
arengumaadesse vastutustundlikult 
investeerima. 

Selgitus

EL ja selle liikmesriigid saavad suuniseid ja võimalikke riske katta aitavaid garantiisid andes 
pakkuda põllumajandustootjatele tõhusalt stiimuleid vastutustundlikuks investeerimiseks 
arengumaadesse. Põllumajandustootjatele tuleks anda võimalus tasakaalustada selliste 
investeeringutega ÜPP toetuse võimalikke negatiivseid aspekte.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. Iga 
liikmesriik või piirkond saab vastavalt 
vajadusele rahastada mitut teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooniga seotud 
meedet, kasutades käesolevas määruses 
välja töötatud sekkumisliike.

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. 
Tuleks näha ette teabevahetus 
arengukoostöö valdkonna ekspertidega, et 
hõlbustada teadmiste ja parimate tavade 
ülekannet arengumaadele. Iga liikmesriik 
või piirkond saab vastavalt vajadusele 
rahastada mitut teadmiste vahetamise ja 
innovatsiooniga seotud meedet, kasutades 
käesolevas määruses välja töötatud 
sekkumisliike.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Teatavate prioriteetide asjakohase 
rahastamise tagamiseks tuleks kõnealuste 
prioriteetide puhul EAFRDst saadava 
toetuse jaoks sätestada miinimumeraldisi 
käsitlevad eeskirjad. Põllumajandustootjate 
vahel võrdsete tingimuste tagamiseks 
tuleks kehtestada ka maksimumeraldis 
tootmiskohustusega seotud toetuseks 
otsetoetuste raames. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, eesmärgiga 
parandada valgurikaste taimede tootmise 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja/või 
kvaliteeti.

(51) Teatavate prioriteetide asjakohase 
rahastamise tagamiseks tuleks kõnealuste 
prioriteetide puhul EAFRDst saadava 
toetuse jaoks sätestada miinimumeraldisi 
käsitlevad eeskirjad. Põllumajandustootjate 
vahel võrdsete tingimuste tagamiseks nii 
liidus kui ka väljaspool seda tuleks 
kehtestada ka maksimumeraldis 
tootmiskohustusega seotud toetuseks 
otsetoetuste raames. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, eesmärgiga 
parandada valgurikaste taimede tootmise 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja/või 
kvaliteeti, et vähendada importi 
kolmandatest riikidest.

Muudatusettepanek 30

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, veega ja poliitikavaldkondade 
arengusidususega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Selle tagamiseks, et liikmesriikide 
eesmärkide seadmine ja sekkumiste 
kavandamine on asjakohane ja ÜPP 
eesmärkide saavutamisel maksimaalne, on 
vaja, et ÜPP strateegiakavade strateegia 
põhineks kohaliku olustiku eelneval 
analüüsil ja ÜPP eesmärkidega seotud 
vajaduste hindamisel.

(57) Selle tagamiseks, et liikmesriikide 
eesmärkide seadmine ja sekkumiste 
kavandamine on asjakohane ja ÜPP 
eesmärkide saavutamisel maksimaalne, on 
vaja, et ÜPP strateegiakavade strateegia 
põhineks kohaliku olustiku eelneval 
analüüsil ja ÜPP eesmärkidega seotud 
vajaduste hindamisel. Seejuures peaksid 
liikmesriigid ka kirjeldama, kuidas nad 
lahendavad selliseid probleeme nagu 
väljaränne maapiirkondadest, 
asustustiheduse suurenemine, 
kõrbestumine, veekvaliteet või elurikkuse 
vähenemine, millel on ka üleilmne mõju.

Muudatusettepanek 32

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 
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.

(58) ÜPP strateegiakavad peaksid 
tagama ÜPP paljude abivahendite ja selle 
välismõõtme suurema sidususe, sest see 
peaks hõlmama nii otsetoetustena 
makstavate sekkumiste liike, 
sektoripõhiseid sekkumisliike kui ka 
maaelu arengu sekkumisi. Kõnealused 
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.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Strateegias tuleks rõhutada 
täiendavust nii ÜPP abivahendite kui ka 
liidu muude poliitikate vahel. Iga ÜPP 
strateegiakava peaks vajaduse korral 
tuginema keskkonna- ja kliimaalastele 
õigusaktidele ning kõnealustest 
õigusaktidest tulenevaid riiklikke kavasid 
peaks kirjeldama praeguse olukorra 
analüüsi (edaspidi „SWOT-analüüs“) 
osana. Asjakohane on loetleda õigusaktid, 
millele tuleks konkreetselt osutada ÜPP 
strateegiakavas.

(59) Strateegias tuleks rõhutada 
täiendavust nii ÜPP abivahendite kui ka 
liidu muude poliitikate vahel. Iga ÜPP 
strateegiakava peaks vajaduse korral 
tuginema keskkonna- ja kliimaalastele 
õigusaktidele, liidu kohustustele 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
vallas ning kõnealustest õigusaktidest 
tulenevaid riiklikke kavasid peaks 
kirjeldama praeguse olukorra analüüsi 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) osana. 
Asjakohane on loetleda õigusaktid, millele 
tuleks konkreetselt osutada ÜPP 
strateegiakavas.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Vastavalt jagatud juhtimise 
põhimõttele aitavad liikmesriikide 
esindajate moodustatud komisjonid 
Euroopa Komisjoni ÜPP rakendamisel. 
Süsteemi lihtsustamiseks ja liikmesriikide 
seisukoha ühtlustamiseks luuakse 
käesoleva määruse rakendamiseks ainult 
üks seirekomisjon, liites omavahel maaelu 
arengu komisjoni ja otsetoetuste komisjoni, 
mis loodi programmiperioodi 2014–2020 
raames. Liikmesriikide abistamise eest 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel 
jagavad vastutust korraldusasutus ja 
asjaomane seirekomisjon. Euroopa 
Komisjoni peaks aitama ka ühise 
põllumajanduspoliitika komisjon vastavalt 
käesolevas määruses sätestatule.

(70) Vastavalt jagatud juhtimise 
põhimõttele aitavad liikmesriikide 
esindajate moodustatud komisjonid 
Euroopa Komisjoni ÜPP rakendamisel. 
Süsteemi lihtsustamiseks ja liikmesriikide 
seisukoha ühtlustamiseks luuakse 
käesoleva määruse rakendamiseks ainult 
üks seirekomisjon, liites omavahel maaelu 
arengu komisjoni ja otsetoetuste komisjoni, 
mis loodi programmiperioodi 2014–2020 
raames. Liikmesriikide abistamise eest 
ÜPP strateegiakavade rakendamisel 
jagavad vastutust korraldusasutus ja 
asjaomane seirekomisjon. Euroopa 
Komisjoni peaks aitama ka ühise 
põllumajanduspoliitika komisjon ning 
Euroopa Komisjon peaks andma aru 
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Euroopa Parlamendi arengukomisjonile 
vastavalt käesolevas määruses sätestatule.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Olukorras, kus liikmesriikidel on 
palju rohkem paindlikkust ja subsidiaarsust 
sekkumiste väljatöötamisel, on võrgustikud 
peamine vahend poliitika juhtimiseks ning 
piisava tähelepanu ja suutlikkuse 
tagamiseks liikmesriikides. Ühtne 
võrgustik peaks tagama parema 
koordineerituse võrgustikutöö vahel liidu, 
riigi ja piirkondlikul tasandil. Euroopa ja 
liikmesriikide ÜPP võrgustik vahetab 
praeguse Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku, põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlused ja riiklikud 
maaeluvõrgustikud välja platvormina, kus 
jagatakse rohkem teadmisi, et saavutada 
poliitikatulemused ja lisaväärtus Euroopa 
tasandil, eelkõige seoses programmi 
„Euroopa Horisont“ poliitikaga. Teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooni edendamise 
eesmärgil luuakse põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegelev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, mille kaudu 
rakendatakse interaktiivset 
innovatsioonimudelit kooskõlas käesolevas 
määruses sätestatud metoodikaga.

(72) Olukorras, kus liikmesriikidel on 
palju rohkem paindlikkust ja subsidiaarsust 
sekkumiste väljatöötamisel, on võrgustikud 
peamine vahend poliitika juhtimiseks ning 
piisava tähelepanu ja suutlikkuse 
tagamiseks liikmesriikides. Ühtne 
võrgustik peaks tagama parema 
koordineerituse võrgustikutöö vahel liidu, 
riigi ja piirkondlikul tasandil. Euroopa ja 
liikmesriikide ÜPP võrgustik vahetab 
praeguse Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku, põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlused ja riiklikud 
maaeluvõrgustikud välja platvormina, kus 
jagatakse rohkem teadmisi, et saavutada 
poliitikatulemused ja lisaväärtus Euroopa 
tasandil, eelkõige seoses programmi 
„Euroopa Horisont“ poliitikaga. Teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooni edendamise 
eesmärgil luuakse põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegelev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, mille kaudu 
rakendatakse interaktiivset 
innovatsioonimudelit kooskõlas käesolevas 
määruses sätestatud metoodikaga. Tuleks 
näha ette teabevahetus arengukoostöö 
valdkonna ekspertidega, et suurendada 
teadlikkust ning hõlbustada teadmiste ja 
parimate tavade ülekannet.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla. ÜPP 
eesmärkide saavutamise hindamisel tuleks 
lähtuda ka näitajatest, mis on seotud ÜPP 
mõjuga liidu arengueesmärkidele ja 
arengumaadele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Tulemus-, seire- ja 
hindamisraamistiku osana peaksid 
liikmesriigid igal aastal tehtud edusamme 
kontrollima ja nendest komisjonile aru 
andma. Komisjon peaks esitama aruande 
kogu programmitöö perioodil 
erieesmärkide saavutamisel tehtu kohta 
liikmesriikide edastatud teavet ja 
põhinäitajaid kasutades.

(75) Tulemus-, seire- ja 
hindamisraamistiku osana peaksid 
liikmesriigid igal aastal tehtud edusamme 
kontrollima ja nendest komisjonile aru 
andma. Komisjon peaks esitama aruande 
kogu programmitöö perioodil 
erieesmärkide saavutamisel tehtu kohta 
liikmesriikide edastatud teavet ja 
põhinäitajaid kasutades. Komisjon peaks 
liikmesriikide andmete põhjal avaldama 
igal aastal liidu põllumajandusliku 
toidutööstuse tootmise ja tarbimise 
ökoloogilise jalajälje.



AD\1176613ET.docx 31/57 PE629.646v02-00

ET

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) ÜPP järelevalvesüsteemi tuleks 
täiendada liidusisese sõltumatu 
süsteemiga, mille kaudu ÜPPst mõjutatud 
isikud või kogukonnad saaksid esitada 
kaebusi. Tuleks tunnustada Euroopa 
Parlamendi arengukomisjoni ja selle 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alalise raportööri olulist rolli.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 i a) „poliitikavaldkondade 
arengusidusus“ – liidu kohustus võtta 
rakendatava poliitika puhul arvesse 
arengukoostöö eesmärke ning 
sisepoliitika eesmärkide poole 
püüdlemisel kohustus vältida negatiivseid 
poliitikameetmeid, mis avaldavad liidu 
arengueesmärkidele kahjulikku mõju;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 j a) „toiduga kindlustatus“ – inimeste 
õigus tervislikule ja kultuuriliselt sobivale 
toidule, mis on toodetud ökoloogiliste ja 
säästvate meetoditega, ja inimeste õigus 
määrata oma toidu- ja 
põllumajandussüsteeme ise kindlaks.
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Muudatusettepanek 41

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 kestvat, kaasavat, 
vastupidavat, kestlikku ja mitmekesist 
põllumajandustootmist, mis tagab 
kestliku, detsentraliseeritud ja pikaajalise 
toiduga kindlustatuse, vältides ületootmist 
ja tagades poliitikavaldkondade 
arengusidususe;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

b) edendada keskkonnahoidu, 
elurikkust ja kliimameetmeid ning 
saavutada kõik liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärgid, mis on seotud 
põllumajandusega;

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

c) saavutada maapiirkondade 
majanduse ja kogukondade 
tasakaalustatud territoriaalne areng, 
parandades maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamise 
põllumajanduses ning maapiirkondades 
teadmiste edendamise ja jagamise, 
innovatsiooni ja digiülemineku abil ning 
ergutades nende kasutuselevõttu.

Neid eesmärke tuleb viia ellu viisil, mis 
tagab kestliku arengu tegevuskava 2030 
sektoriüleste eesmärkide saavutamise ja 
Pariisi kokkuleppe kohustuste täitmise. 
Seal, kus see aitab nende eesmärkide 
saavutamisele kaasa, on määruse eesmärk 
soodustada põllumajanduses ning 
maapiirkondades teadmiste, meetodite ja 
vahendite edendamist ja jagamist ning 
ergutada nende kasutuselevõttu, tagades 
ülemineku Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 11 osutatud säästvale 
arengule.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
pikaajaline toiduga kindlustatus, vältides 
kahjulikke dumpingutavasid;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

b) suurendada turule orienteeritust, 
edendades lühikesi tarneahelaid ja 
lisandväärtusega tooteid, nagu need, mis 
on saadud mahepõllumajandusest, ja 
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suurendada konkurentsivõimet, pöörates 
erilist tähelepanu vastastikusele õppele, 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
digiüleminekule;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse;

d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
vähendades oluliselt põllumajanduses 
tekkivat kasvuhoonegaaside heidet 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja liidu 
kliimaeesmärkidega;

Muudatusettepanek 48

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, kaasavat ja 
kestlikku arengut, tegevusalade ja 
sissetulekute mitmekesistamist, soolist 
võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasatust, 
vaesuse vähendamist, maapiirkondade 
arengut, sealhulgas säästvat 
metsamajandust, ning parandada põhilisi 
avalikke teenuseid ja edendada sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust;

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev, kvaliteetne ja säästev toit, toidu 
raiskamine kui ka keskkonnahoidlikkus ja 
loomade heaolu suurendamine ning 
sealjuures kestliku arengu tegevuskava 
2030 rakendamisele kaasa aitamine.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) Poliitikavaldkondade 
arengusidusus: võtta süstemaatiliselt 
arvesse arengukoostöö eesmärke ja 
vältida liidu poliitika negatiivset välismõju 
arenguriikidele ja nende elanikele.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Liidu ja liikmesriikide eesmärgid

1. Kooskõlas käesoleva määruse 
artiklites 5 ja 6 sätestatud eesmärkidega 
viivad ÜPP kombineeritud 
strateegiakavad
a) põllumajandusettevõtjate, 
põllumajandustöötajate ja 
põllumajandusega seonduvate tööde 
netokasvuni maapiirkondades;
b) põllumajandussektoriga seotud 
kasvuhoonegaaside heite suure languseni 
aastaks 2027;
c) elurikkuse kao peatamise ja 
ümberpööramiseni;
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d) antimikroobikumiresistentsuse 
levimise peatamise ja ümberpööramiseni;
e) tolmeldajate, lindude ja putukate 
kao peatamise ja ümberpööramiseni;
f) nii põllukultuuride kui ka loomade 
geneetilise mitmekesisuse tõstmiseni;
g) elusloomade ekspordi 
vähendamiseni;
h) põllumajandussektori tekitatud 
õhu- ja veesaaste vähendamiseni;
i) püsirohumaaga kaetud pinna 
hoidmise ja suurendamiseni;
j) kooskõlas direktiiviga 
2009/128/EÜ pestitsiidide kasutamise 
vähendamiseni.
2. Liikmesriigid näitavad oma 
strateegiakavade eelnõus, kuidas nad 
kavatsevad nendesse eesmärkidesse 
panustada ja esitavad konkreetsed 
riiklikud eesmärgid.
3. Kooskõlas V jaotise III peatükis 
sätestatud menetlusega tagab komisjon, et 
riiklike eesmärkide kombinatsioon 
võimaldab täita lõikes 1 sätestatud liidu 
eesmärgi, et liikmesriikide poolt 
planeeritud sekkumised on nende riiklike 
eesmärkide saavutamiseks piisavad. 
Komisjon tagab võrdsete võimaluste 
tagamiseks, et liikmesriigid on võtnud 
vastu sarnased riiklikud eesmärgid.

Selgitus

Kogu liitu hõlmavate miinimumeesmärkide kindlaksmääramine on vajalik, et tagada 
käesoleva määruse üldeesmärkide täitmine.

Muudatusettepanek 52

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

Artikkel 9 a
Poliitikavaldkondade arengusidusus

1. Liikmesriigid tagavad, et 
sekkumised on kooskõlas liidu 
kohustusega järgida poliitikavaldkondade 
arengusidusust, õigust arengule ja õigust 
toidule. 
2. Liikmesriikide sekkumised peavad 
aitama saavutada eesmärke, mis on 
sätestatud kestliku arengu tegevuskavas 
2030, eelkõige kestliku arengu eesmärke 
2, 10, 12 ja 13. Seetõttu peab ÜPP
i) panustama mitmekesise ja kestliku 
põllumajanduse ja vastupanuvõimeliste 
agroökoloogiliste tavade arendamisse nii 
liidus kui ka partnerriikides;
ii) aitama säilitada seemnete, 
kasvatatavate taimede, koduloomade ning 
nendega suguluses olevate looduslike 
liikide geneetilist mitmekesisust nii liidus 
kui ka partnerriikides;
iii) panustama 
väikepõllumajandustootjate, väikeste 
põllumajandusettevõtete, eelkõige 
naispõllumajandusettevõtjate, 
põllumajanduslikus tootmises aktiivselt 
osalevate põliselanike ja karjakasvatajate 
potentsiaali elluviimisesse nii liidus kui ka 
partnerriikides;
iv) soodustama kohalike 
toidusüsteemide ning riiklike ja 
piirkondlike turgude arengut nii liidus kui 
ka partnerriikides, et vähendada sõltuvust 
toiduimpordist ja lühendada toiduahelaid;
v) kaotama kaubandustavad, mis 
kahjustavad ülemaailmset kaubavahetust 
põllumajandusturgudel;
vi) lõimima täielikult kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmed;
vii) austama Pariisi kliimakokkulepet; 
põllumajandusvaldkonna kaubandusega 
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seotud eeskirjad ei tohi takistada 
ressursside kestlikku kasutust ega 
mitmepoolseid kliimaeesmärke.
3. Liikmesriigid ja komisjon jälgivad 
ÜPP rakendamist ja tagavad, et ÜPP 
strateegiakavad väldiksid negatiivseid 
mõjusid arenguriikides kohalikele 
põllumajandustoodete turgudele ja 
kohalikele tootjatele. Järelevalvet 
käsitlevad sätted on esitatud artiklis 119 a.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 9 b
Vastavus Pariisi kokkuleppele

1. ÜPP strateegiakavade eesmärkide 
poole tuleb püüelda kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega ning püüda saavutada 
kokkuleppes sätestatud ülemaailmsed 
eesmärgid ja järgida kohustusi, mis on 
esitatud liidu ja liikmesriikide riiklikult 
kindlaksmääratud panuste raames.
2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
nende strateegiakavad oleksid kooskõlas 
juba seatud pikaajaliste riiklike 
eesmärkidega, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud õigusaktides või tulenevad neist, 
ja lõikes 2 sätestatud eesmärkidega.
3. Komisjon peab enne 
strateegiakavade heakskiitmist veenduma, 
et need järgivad käesolevas artiklis 
sätestatud eesmärke.

Selgitus

Liikmesriigid peavad välja arendama instrumendid, mis seovad ELi vahendid nõuetega, mis 
ei käsitle üksnes keskkonnaalaseid probleeme. Tootmismustritega (mis võivad omakorda 
mõjutada tarbimismustreid) tegelemine on vajalik tagamaks, et liit tervikuna ei 
institutsionaliseeri ületootmist (nagu toimub praegu).
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
nendega pakutakse ajakohast, 
teadusuuringute ja innovatsiooni alusel 
välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse. Arengukoostöö valdkonna 
ekspertidel võimaldatakse vahetada 
pidevalt teavet AKISega, et hõlbustada 
teadmiste ja parimate tavade ülekannet 
arengumaadele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 f a) säästvad põllumajandustavad, mis 
aitavad säilitada ökosüsteeme, tugevdavad 
võimet kohaneda kliimamuutustega ning 
parandavad järk-järgult maa ja mulla 
kvaliteeti kooskõlas kestliku arengu 
eesmärgiga 2.

Selgitus

Põllumajandustootjate ja ÜPP vahenditest toetusesaajate koolitamine kestliku arengu 
eesmärgi 2 rakendamise osas on osa liidu kohustusest tegeleda kliimaküsimustega ja kestliku 
arengu tegevuskavaga 2030.
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Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nõustajad saavad koolitust, et 
mõista paremini ÜPP ülemaailmset mõju.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus;

a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus WTO kaubandust 
moonutavate toetuste ärakaotamist 
käsitlevate nõuete ulatuses;

Muudatusettepanek 58

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.

1. Liikmesriigid suurendavad järk-
järgult toetust kliima- ja 
keskkonnakavadele („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ÜPP strateegiakava koostamisel 
peavad liikmesriigid eelistama selliseid 
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põllumajandussüsteeme, mis aitavad 
mitmel viisil kaasa artikli 6 lõikes 
1osutatud eesmärkide saavutamisele, 
näiteks püsirohumaade ja püsivate 
maastikuelementide tõhusamat 
majandamist ning mahepõllumajandust.

Selgitus

Ökokavades toetatavate meetmete ulatus tuleb täpsemalt piiritleda. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik ise valida oma territooriumil sobivaid tavasid ning eelistada paljudest 
põllumajandustavadest koosnevaid põllumajandussüsteeme, et ökokavad saavutaksid 
maksimaalse mõju kliima ja keskkonna säästmisele. Lisaks võib olemasolevate 
sertifitseerimissüsteemide tunnustamine aidata liikmesriikidel ökokavade haldamist 
lihtsustada.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik pakub oma 
strateegiakavas välja vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse, nagu 
on sätestatud artiklis 106, siis tagab 
komisjon järgmise:
a) toetus on kooskõlas kahju 
mittetekitamise põhimõttega;
b) olemas on selge keskkonnaalane 
või ühiskondlik vajadus või kasu, mis on 
põhjendatud empiiriliste, kvantitatiivsete 
ja sõltumatult kontrollitavate tõenditega;
c) toetust kasutatakse liidu toiduga 
kindlustamise vajaduste rahuldamiseks 
ning see ei moonuta sise- ega 
rahvusvahelisi turge;
d) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse eraldamine ei vii 
selliste kaubandustulemusteni, mis 
mõjutavad negatiivselt põllumajandus- ja 
toidusektori investeeringuid ning tootmise 
ja töötlemise arengut arenevates 
partnerriikides;
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e) vabatahtlikke tootmiskohustusega 
seotud toetusi ei anta turgudele, kus on 
ületootmise või ülepakkumise tõttu 
kriisiolukord;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vajaduse korral on komisjonil 
õigus võtta vastavalt artiklile 138 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada 
käesolevat määrust meetmetega, mille 
liikmesriigid peavad võtma, kui eraldavad 
tootmiskohustusega seotud toetusi, et 
kõrvaldada negatiivsed mõjud 
partnerriikidele.

Muudatusettepanek 62

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 

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele (sh 
mahepõllumajandusele), mis ületavad 
nõuetele vastavuse süsteemis kehtivaid 
standardeid, seal, kus need on olulised 
majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel: teravili, 
õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, söödaks mõeldud kaunviljad, 
lina, kanep, riis, pähklid, seemned, lamba- 
ja kitseliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.
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fossiilmaterjale.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 a
Kaunviljasektor

Kaunviljasektori eesmärgid
Liikmesriigid püüavad saavutada 
kaunviljasektoris järgmisi eesmärke:
a) toetuskava suurendab liidus 
kestlikku kaunviljade tootmist ja 
tarbimist, et suurendada omavarustatust 
vastavalt I lisas esitatud eesmärkidele;
b) liidu finantstoetust saavad 
kaunviljakultuurid peavad olema 
vähemalt kolmeaastase külvikordade 
süsteemi osa või osa liikide segust, mis 
kasvab põllumaal asuval ajutisel 
rohumaal. See külvikordade süsteem on 
kooskõlas artiklis 28 nimetatud kliima ja 
keskkonna toetuskavadega (nn 
ökokavadega), mille kohaselt saab toetust 
eraldada nelja-aastastele ja pikematele 
külvikordade süsteemidele. Selle kava 
raames võib eraldada toetusi ka 
alaviljelusele ja segaviljelusele, mis 
muudest meetmetest toetust ei saa;
c) suure liigilise mitmekesisusega 
karjamaad või suure liigilise 
mitmekesisusega sööda jaoks kasutatava 
liblikõielisi liike sisaldaval püsival 
karjamaal asuva niidu niitmist võib 
samuti toetada tingimusel, et ei toimu 
ümberkündmist või ümberkülvamist;
d) käesolevas artiklis viidatud 
meetmed peavad olema kooskõlas liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste kohustuste ja 
õigusaktidega ega tohi põhjustada otsest 
või kaudset maakasutuse muutust, 
avaldades tõeliselt positiivset mõju 



PE629.646v02-00 44/57 AD\1176613ET.docx

ET

ülemaailmsele kasvuhoonegaaside heitele 
globaalse biosfääri haldusmudeli 
[GLOBIOM] järgi;
e) nende maksetega ei toetata 
monokultuurilist või pidevat 
kaunviljakultuuride kasvatamist;
f) vähendada sõltuvust 
kontsentreeritud söödasegudest, mis 
sisaldavad soja, eelkõige sellisest 
piirkonnast imporditud soja, mida on 
hiljuti raadatud või mille 
maakasutuseesmärki on muudetud, 
vastavalt kestliku arengu eesmärgile 15, 
ELi lubadusele hoiduda täielikult 
raadamisest ja eraettevõtjate 
pühendumisele hoiduda täielikult 
raadamisest;
g) sulgeda toitainete ringlus ja piirata 
see kohalikele vesikondadele kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiiviga;
h) tugevdada kohalikke ja 
piirkondlikke toidu- ja loomasöödaturge 
ja kohalike tingimustega kohandatud 
madala sisendiga seemnesortide turge.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) investeeringud bioenergia tootmisse, 
mis ei vasta taastuvenergia direktiivis 
sätestatud säästlikkuse kriteeriumitele, 
sealhulgas teatavate kaupade piirangud.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad toetust 1. Liikmesriigid annavad toetust 
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riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb, võttes arvesse 
võimalikku negatiivset mõju 
põllumajandus- ja toidusektori 
investeeringutele ning tootmise ja 
töötlemise arengule arenevates 
partnerriikide.

Muudatusettepanek 66

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 5% VII 
lisaga ette nähtud summadest.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat ja ühtset metoodikat.

1. Liikmesriikide esitatud teabe põhjal 
hindab komisjon poliitika panust 
kliimamuutuste eesmärkide saavutamisse, 
kasutades lihtsat, täpset ja ühtset 
metoodikat.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1 a. Tehakse sõltumatud 
teadusuuringud, et määrata kindlaks 
liikmesriikide eri meetmete panus 
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kasvuhoonegaaside heite vähendamisse 
või kasvuhoonegaaside sidumisse.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1 b. Nende uuringute põhjal teeb 
komisjon ettepaneku jälgimise metoodika 
kohta, veendudes järgmises:
a) kliimakulutusteks loetakse vaid 
sellisele tegevusele tehtud kulutusi, mis 
aitab olulisel määral kaasa heite 
vähendamisele või sidumisele;
b) iga kliimakulutusena käsitletava 
kulutuse protsent on proportsionaalne 
tegevuse tegeliku positiivse mõjuga, mida 
see avaldab kasvuhoonegaaside heitele 
või selle sidumisele;
c) kasvuhoonegaaside heitele ja selle 
sidumisele negatiivset mõju avaldavale 
tegevusele eraldatud kulutused 
lahutatakse kliima kogukulutustest, 
kasutades sarnast metoodikat.

Selgitus

Euroopa Kontrollikoda nimetas oma raportis, mis käsitles komisjoni ÜPP ettepanekuid, ÜPP 
hinnangulist panust kliimamuutuste eesmärkidesse ebarealistlikuks. See panus tuleb välja 
arvutada iga sekkumise puhul eraldi, lähtudes tegevuse tegelikust mõjust, mida mõõdetakse 
vastastikku hinnatud teadusuuringute abil.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ÜPP strateegiakava koostamise 
eest vastutav liikmesriigi organ tagab, et 
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arengukoostöö pädevad asutused 
kaasataks tõhusalt ÜPP strateegiakava 
koostamisse ja rakendamisse 
järelevalvesse, et ühtlustada seda 
liikmesriikide ja liidu arengukoostöö 
poliitikaga.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; b) majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalpartnerid;

Muudatusettepanek 72

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) asjaomased kodanikuühiskonna 
huve esindavad organid, näiteks 
valitsusvälised organisatsioonid, ning 
vajaduse korral sotsiaalse kaasatuse, 
põhiõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse. Kolmandatest riikidest 
pärit partnerid palutakse osalema ÜPP 
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strateegiakava ettevalmistamises.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
keskkonna- ja kliima erieesmärkide puhul 
võetakse hindamisel arvesse XI lisas 
osutatud õigusaktidest tulenevaid riiklikke 
keskkonna- ja kliimakavasid.

Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f osutatud 
keskkonna- ja kliima erieesmärkide puhul 
võetakse hindamisel arvesse XI lisas 
osutatud õigusaktidest tulenevaid riiklikke 
keskkonna- ja kliimakavasid, Pariisi 
kokkuleppe eesmärke ja eesmärki 
vähendada 2027. aastaks oluliselt 
põllumajandusega seotud ELi 
kasvuhoonegaaside heidet.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist;

b) selgitus selle kohta, kuidas ÜPP 
strateegiakava keskkonna- ja kliimaalane 
ülesehitus peaks aitama saavutada juba 
kehtestatud pikaajalisi riiklikke 
sihtväärtusi, mis on sätestatud XI lisas 
osutatud õigusaktides või tulenevad neist, 
Pariisi kokkuleppe eesmärke ja eesmärki 
vähendada 2027. aastaks oluliselt 
põllumajandusega seotud ELi 
kasvuhoonegaaside heidet;

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kirjeldus selle kohta, kuidas artiklis 
13 osutatud nõustamisteenused, 

ii) kirjeldus selle kohta, kuidas artiklis 
13 osutatud nõustamisteenused, 



AD\1176613ET.docx 49/57 PE629.646v02-00

ET

teadusuuringud ja ÜPP võrgustikud teevad 
koostööd AKISi raames ning kuidas 
pakutakse nõustamist ja innovatsiooni 
toetavaid teenuseid;

teadusuuringud ja ÜPP võrgustikud teevad 
koostööd AKISi raames ning kuidas 
pakutakse nõustamist ja innovatsiooni 
toetavaid teenuseid ning kuidas 
arengukoostöö valdkonna ekspertidel 
võimaldatakse vahetada AKISega pidevalt 
teavet;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtetega, sealhulgas 
ELi toimimise lepingu artikliga 208, 
käesoleva määruse ja selle alusel vastu 
võetud sätete ning horisontaalmäärusega, 
samuti hindab ta kavade tegelikku panust 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamisse, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja konkurentsi 
moonutamisele, kooskõla juba seatud 
pikaajaliste riiklike eesmärkidega, mis on 
sätestatud käesoleva määruse XI lisas 
osutatud õigusaktides või tulenevad neist, 
mõju toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele ning seda, 
kuidas pädevate asutuste ja muude 
sidusrühmade panust võetakse artikli 94 
kohaselt arvesse. Hindamisel käsitletakse 
eelkõige ÜPP strateegiakava strateegia 
nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 on sätestatud ELi kohustus, et liit võtab 
arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis 
tõenäoliselt mõjutab arengumaid.
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Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) ametiasutuste ja toetusesaajate, 
artiklis 94 osutatud kodanikuühiskonna 
ja organite haldussuutlikkuse 
suurendamine, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek 80

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 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. Nähakse ette teabevahetus 
arengukoostöö valdkonna ekspertidega, et 
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suurendada teadlikkust ning hõlbustada 
teadmiste ja parimate tavade ülekannet.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 b a) kavas kirjeldatud meetmete 
sidusus liidu arengupoliitika 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Komisjon avaldab 
liikmesriikide andmete põhjal igal aastal 
ELi põllumajandusliku toidutööstuse 
tootmise ja tarbimise ökoloogilise 
jalajälje.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 119 a
Poliitikavaldkondade arengusidususe 

järelevalve ja sõltumatu kaebuste 
esitamise süsteem

1. Artikli 6 lõikes 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamist analüüsitakse, 
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jälgitakse ja hinnatakse kestliku arengu 
eesmärkide näitajate alusel, mis on seotud 
ÜPP, ÜPP strateegiakavade ning liidu 
arengueesmärke ja arenguriike toetavate 
sekkumiste mõjuga.
2. Liit ja liikmesriigid laiendavad ELi 
turu vaatlusrühmade volitusi ja töötavad 
välja metoodilise raamistiku, mille abil 
jälgida ÜPP mõju arenguriikidele, 
eelkõige valdkondades, mis on 
partnerriigi poolt tunnistatud tundlikuks, 
ja/või hõlmavad sellistest sektoritest pärit 
tooted, kus antakse tootmiskohustusega 
seotud toetusi ja rakendatakse 
kriisiohjemeetmeid.
3. Hindamisel võetakse arvesse ka 
tõendeid, mida esitavad ELi 
kaubanduspartneritest arenguriikide 
valitsused, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning muud 
sidusrühmad.
4. Komisjon esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile iga aastal 
aruande, milles rõhutatakse hindamise 
tulemusi, saadud tõendeid ja liidu 
poliitilist reageeringut.
5. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega, milles määratakse 
kindlaks asjakohased meetmed, et 
analüüsida, jälgida ja hinnata ÜPP, ÜPP 
strateegiakavade ning toetatavate 
sekkumiste mõju liidu 
arengueesmärkidele ja arengumaadele, 
võttes arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi 
algatusi, eelkõige õigusega toidule 
tegeleva ÜRO eriraportööri, ÜRO Toidu- 
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
ning toiduga kindlustatuse komitee 
algatusi.
6. ÜPP järelevalvesüsteemi 
täiendatakse liidusisese sõltumatu 
süsteemiga, mille kaudu ÜPPst mõjutatud 
isikud või kogukonnad saaksid esitada 
kaebusi. Kaebusi võtab vastu Euroopa 
Parlamendi arengusidususe alaline 
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raportöör ning Euroopa Komisjoni 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi ametnik, kes vastutab 
kuulamiste eest. Tõendeid võivad esitada 
nii kaebuse esitajad kui ka kolmandad 
isikud.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 119 b
Sotsiaalne kaitse

 Juhul kui ÜPP mõjutab negatiivselt 
pikaajalist toiduga kindlustatust ja 
põhjustab väikepõllumajandustootjatele 
tõsiseid raskusi, luuakse mõjutatud 
rühmadele või riikidele sotsiaalsed 
kaitsemeetmed.

Selgitus

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
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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.

2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal, võttes arvesse selle sise- ja 
välismõjusid. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 on sätestatud ELi kohustus, et liit võtab 
arengukoostöö eesmärke arvesse muu sellise poliitika puhul, mida ta rakendab ja mis 
tõenäoliselt mõjutab arengumaid.

Muudatusettepanek 86

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, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 119a 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.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 138 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
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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 
õigusaktide kehtivust.

võivad artiklites 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a 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 õigusaktide 
kehtivust.

Muudatusettepanek 88

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, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
104, 119a 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.
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