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LÜHISELGITUS

Möödunud aastatel on ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) märkimisväärselt reformitud. See 
etapp on olnud ülimalt tähtis Euroopa suurima poliitikavaldkonna tuleviku kujundamisel, kuid 
kahjuks ei ole selle raames suudetud nõuetekohaselt käsitleda olulisi probleeme, mis meid ees 
ootavad. ÜPP peab tagama meie kogukonnale esmased avalikud hüved, st toiduga 
kindlustatuse ja jätkusuutliku kasvu, ning pakkuma konkreetseid vastuseid keskkonna- ja 
kliimakriisile. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb piisavalt toetada põllumajandustootjate 
sissetulekut ja põllumajandussektori, eelkõige maapiirkondade tööhõivet.

Selleks on äärmiselt oluline jätta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ÜPP 
rahastamise tase samaks. Pärast Brexitit ja muid üleilmseid hädaolukordi, mis vajavad 
suuremat ELi eelarvetoetust, on uute poliitikavaldkondade rahastamise vajadus mõistetav, 
kuid see ei tohiks kahjustada ELi traditsioonilist ühist põllumajanduspoliitikat, millelt 
eeldatakse uute ja keeruliste ülesannete lahendamist aastakümnete jooksul.

Komisjoni ettepanekuga võetakse kasutusele uus mudel, mis põhineb üheksal eesmärgil ja kus 
keskendutakse keskkonna- ja kliimamuutustega seotud poliitikale. Teen ettepaneku muuta 
üheksast eesmärgist kahte, et need kehtivate keskkonnaõigusaktidega paremini kooskõlla viia. 
Ettepanek määratleb uue paradigma, kus liikmesriikidele jäetakse nende strateegiakavade 
kaudu suurem paindlikkus, samuti nähakse ette üleminek tulemuspõhisem poliitika.

Ma toetan uut tõhustatud tingimuslikkust ja kohustuslikku ökokava, mis võib aidata neid 
põllumajandustootjaid, kes annavad konkreetse panuse ELi kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
ning liikmesriikide eesmärkide saavutamisse, kuid leian, et uues ettepanekus on 
liikmesriikidele jäetud liiga suur kaalutlusõigus ressursside kasutamisel ja sihtide määramisel. 
See võib kahjuks viia olukorrani, kus meil on 27 põllumajanduspoliitikat ja ÜPP ühishoiak 
kaotatakse silmist. Just seetõttu kavatsen tugevdada ettepaneku ühiseid aspekte, lisades 
alusakti teatavad elemendid ja vähendades liikmesriikide kaalutlusõigust. Muidugi olen nõus, 
et teatav paindlikkus on hea ja subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas, kuid me ei tohiks lasta 
liikmesriikidel kujundada põllumajandust täiesti eri suundades ja kohelda 
põllumajandustootjaid täiesti eri viisil, kuigi nende töö ja tegevusala on samad.

Lisaks vajab uus tulemustele orienteeritud ÜPP tugevat raamistikku, mis võimaldaks 
nõuetekohaselt hinnata ja jälgida poliitika tulemuslikkust igas liikmesriigis seatud 
erieesmärkide saavutamisel. Seejuures peaksime hoolikalt vältima seaduslünki ja sel moel 
tagama kindla vastutuse kulutuste ja tulemuste eest. 

Ettepanekus nähakse ette teatav paindlikkus, mis võimaldab liikmesriikidel vahendeid ümber 
paigutada, nt kuni 15 % otsetoetustest võib ümber paigutada EAFRD eraldistesse ja vastupidi 
ning suuremat osa toetustest võib ümber paigutada ainult esimesest sambast teise sambasse 
tegevuse puhul, mis on seotud keskkonna- ja kliimaeesmärkidega. Minu arvates oleks 
tõhusam lubada ümberpaigutusi ainult esimesest sambast teise sambasse.

Me peaksime alati meeles pidama, et tulevikuülesanne ei ole ainult toota suuremates kogustes 
ohutuid ja kvaliteetseid põllumajandustooteid, vaid toota toitu tõhusamalt ja kestlikumalt, 
tagades samal ajal oma põllumajandustootjate konkurentsivõime ja andes neile kogukonnale 
pakutavate keskkonnateenuste eest õiglast majanduslikku hüvitist. Sellega seoses on mul hea 
meel, et ettepanekus keskendutakse noortele. Olen kindlalt veendunud, et 2020. aasta järgse 
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ÜPP keskmes eavad olema just noored, sest teisiti ei ole Euroopa põllumajandusel ega ka 
muudel valdkondadel tulevikku.

Kokkuvõtteks soovin rõhutada, et meil tuleb otsuseid teha ajal, mil Euroopa Parlamendi 
praeguse koosseisu ametiaeg hakkab lõppema. Loomulikult tahame lõpule viia poolelioleva 
seadusandlustöö (sealhulgas käesoleva tähtsa õigusakti), kuigi aega pole enam palju, ja et 
läbirääkimised alles käivad, ei tea me, kui palju vahendeid eraldatakse ÜPP-le järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus. Poliitika üksikasjade kindlaksmääramine, teadmata 
jagatavate vahendite täpset summat, ei ole lihtne ülesanne. Seetõttu näib asjakohane lükata 
määruse jõustumise kuupäev edasi 2023. aastasse, et võimaldada sujuvat üleminekut 
praeguselt ÜPP-lt uuele mudelile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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 ja turule 
orienteeritumaks 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. Uus poliitika 
peaks samuti lihtsustama toetusesaajate 
tegevust ning tagama neile piisava 
sissetuleku. Nende eesmärkide 
saavutamiseks on äärmiselt oluline, et 
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mitmeaastase finantsraamistiku 
rahastamine aastatel 2021–2027 jääks 
samale tasemele, nagu see oli 2014.–2020. 
aastal.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika on 
Euroopa Liidu maapiirkondade arengus 
endiselt kesksel kohal ja liidu kodanike 
omavarustatuse määr sõltub sellest 
suuresti. Seepärast peame hoolitsema 
selle eest, et maaharijad oma tegevusest ei 
loobuks, säilitades tugevat ÜPPd, mida 
toetatakse piisavalt, et pidurdada 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist ja 
jätkata tarbijate nõudmiste täitmist 
keskkonna ja julgeoleku ning 
toiduohutuse ja loomade heaolu 
küsimustes. Pidades silmas, et liidu 
tootjatel tuleb täita uusi õigusnõudeid ja 
keskkonnaeesmärke ning võttes arvesse 
hindade volatiilsust ja ELi piiride 
suuremat avatust kolmandate riikide 
impordile, on kohane säilitada ÜPP 
eelarve vähemalt samal tasemel nagu 
aastatel 2014–2020. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 

(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 
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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.

eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt eelkõige lõplike 
toetusesaajate 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 – 
tagades samas, et ÜPP ühtsust ei 
kahjustata – võimaldab võtta paremini 
arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

Selgitus

Lihtsustamine peab olema põllumajandustootja huvides, samas tuleb säilitada ühine poliitika.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda meetmete rakendamisel teatav paindlikkus, kuid see ei tohi 
ohustada poliitika ühtsust. ÜPP peab põhinema ühistel ELi eeskirjadel.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Püsirohumaade kaitse teatavates piirkondades sõltub traditsioonilisest tegevusest, paljud 
vähese sisendiga karjamaad on tolmeldajatele väga olulised korjealad.

Muudatusettepanek 6

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 keskkonna 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa otsese 
positiivse mõjuga uuendusi 
põllumajandussektoris ja maapiirkondades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 
elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 

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

sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Samuti ei 
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega ja 
aitavad suurendada põllumajandussektori 
kestlikkust, kuid väljaspool oma 
põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Selleks et tagada ülimalt olulise 
põlvkondadevahetuse eesmärgi 
saavutamisel otsetoetustena makstavate 
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste 
vaheline kooskõla, tuleks ELi tasandil 
kehtestada olulisi üldisi elemente hõlmav 
„noore põllumajandustootja“ 
raammääratlus, mis ei tohiks olla piirav, et 
see hõlbustaks uutel tulijatel 
põllumajandustegevuse alustamist ning 
kajastaks liikmesriikide kohalikku 
olukorda.

Selgitus

Selle valdkonna varasemad toetuskavad olid liiga piiravad, mistõttu noored 
põllumajandustootjad jäid toetuseta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa ja kogu planeedi tuleviku 
huvides on oluline, et liit kiiresti lõpetaks 
selliste põllumajandustootjate toetamise, 
kes ei tegutse keskkonna- ja 
kliimasäästlikult.

Selgitus

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, kaitstes samas ÜPP ühtsust, 
ning ühtlasi tagamaks, et liit suudab 
asjakohaselt lahendada kõige hiljutisemad 
probleemid ja täita rahvusvahelisi 
kohustusi, on asjakohane näha ette 
üldeesmärgid, milles kajastatakse teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 
kehtestatud suuniseid. Liidu tasandil tuleb 
täpsustada erieesmärgid ning neid peavad 
liikmesriigid kohaldama oma ÜPP 
strateegiakavas. Et kestliku arengu 
mõõtmeid tasakaalustada, säilitades 
samas õigluse ja võrdõiguslikkuse 
põhimõtted, tuleks liikmesriikidelt nõuda, 
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energia- ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

et nad tegutseksid kõigi erieesmärkide 
saavutamise nimel. Need erieesmärgid 
aitavad vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima, 
energia, loomade heaolu ja keskkonna 
teemalisi liidu õigusakte.

Muudatusettepanek 11

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel tuleks järgida Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
püüdma kõrvaldada ebavõrdsust ja 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
arvesse võtta soolist perspektiivi, samuti 
võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
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vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise vastu. Fondid 
ei peaks toetama meetmeid, mis 
soodustavad mis tahes segregatsiooni, 
tõrjumist või diskrimineerimist. Fondide 
eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu 
raames ja kooskõlas Århusi 
konventsiooniga ning seejuures peaks liit 
edendama keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
ning kliimamuutuste vastu võitlemise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet 
„saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Rakendamismudel ei tohiks 
tekitada olukorda, kus meil on 27 erinevat 
riiklikku põllumajanduspoliitikat, mis 
seaks ohtu ÜPP ühise vaimu ja tekitaks 
moonutusi. See peaks jätma 
liikmesriikidele tugeva ühise 
õigusraamistiku piires teatava 
paindlikkuse.

Muudatusettepanek 14

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, 

(14) Aruka ja vastupidava 
põllumajandussektori edendamiseks on 
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa 
põllumajandustootjatele õiglase 
sissetulekutoetuse tagamisel, pannes suurt 
rõhku sihipärastele toetustele keskkonna, 
kliima ja loomade heaolu valdkonnas 
ning konkurentsivõime suurendamisele. 



AD\1181813ET.docx 13/193 PE630.523v04-00

ET

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

Samuti on vaja teha investeeringuid 
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, 
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning uue 
tehnoloogia kasutuselevõttu, et aidata 
põllumajandustootjatele turul väärilise tasu 
tagada. Tähelepanu tuleks pöörata 
sotsiaalsetele probleemidele ja teemadele, 
nagu kliimamuutused, nende 
leevendamine ja nendega kohanemine 
viisil, mis on põllumajandustootjatele 
kasulik.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
vastastikkusklauslite puudumine 
kaubanduslepingutes kolmandate 
riikidega, 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 ja 
oma ettevõtete vastupidavuse 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.
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Muudatusettepanek 16

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

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

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, 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, 
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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.

ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet, kaitstes samal ajal 
loodusvarasid. 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.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama 
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et 
igal inimesel on igal ajal juurdepääs 
piisavale, ohutule, tervislikule 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 kestlikku tootmist, aidates 
samal ajal põllumajandustootjatel 
ennetavalt kohandada tootmist vastavalt 
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kooskõlas kohustusega järgida 
2030. aasta tegevuskava ja Pariisi 
kokkulepet ning kooskõlas rahvusvahelise 
põllumajandusteadmiste, teaduse ja 
arengutehnoloogia hindamise 
järeldustega, samuti ÜRO eriraportööri 
soovitustega, mis käsitlevad õigust toidule, 
peaksid liit ja liikmesriigid üle minema 
kestlikule Euroopa toidu- ja 
põllumajandussüsteemile. Sellel 
üleminekul tuleks keskenduda 
mitmekesiste, säästvate ning 
vastupanuvõimeliste põllumajandustavade 
edendamisele, mis aitavad kaitsta ja 
suurendada loodusvarasid, tugevdada 
ökosüsteeme, kohaneda kliimamuutustega 
ja neid leevendada, kohandades 
loomakasvatust vastavalt ökoloogilisele 
taluvusvõimele, vähendades sõltuvust 
mittesäästvatest sisenditest, sealhulgas 
fossiilsetest energiaallikatest, ning 
parandades järk-järgult bioloogilist 
mitmekesisust ja mullakvaliteeti.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskavas 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks käsitatakse vaktsineerimist 
kulutõhusa rahvatervisemeetmena 
antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemisel, kuid diagnoosimise, 
antimikroobikumide alternatiivide ja 
vaktsineerimise suhteliselt suurem 
maksumus võrreldes tavapäraste 
antibiootikumidega takistab loomade 
ulatuslikumat vaktsineerimist.



AD\1181813ET.docx 17/193 PE630.523v04-00

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Et täita ÜPP keskkonnaeesmärgid, 
aga ka ühiskondlikud nõuded seoses 
suurema toiduohutusega, tuleks edendada 
väga väikese raskmetallisisaldusega 
väetisetoodete kasutamist.

Selgitus

Hiljuti vastu võetud ELi väetisemäärus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja 
(EÜ) nr 1107/2009, sisaldab mitut raskmetallide, näiteks kaadmiumi ja arseeni sisalduse 
märgistamise sätet, eriti fosfaatide puhul. Märgistus võimaldab põllumajandustootjatel saada 
täielikku teavet nende poolt kasutatavate väetisetoodete saasteainesisalduse kohta. Sellised 
märgistamissätted peaksid edendama säästvamat põllumajandust kooskõlas ÜPP 
keskkonnasäästlikkuse eesmärkidega ja rangete kvaliteedistandardite edendamisega ELis.

Muudatusettepanek 21

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 
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 

(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 
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 
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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].

põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Toetusesaajad peaksid saama nende 
nõuete täitmise eest asjakohast hüvitist. 
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 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku eesmärk on aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele, tegeleda veega seotud 
probleemidega, pinnase kaitse ja 
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja 
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada, 
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani 
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste 
keskkonnasäästlikumaks muutmisega, 
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust 
parandada põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete 
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega 

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

vähendamist. Tunnistatakse, et iga 
meetmega maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab 
saavutada mitmesuguseid eesmärke. 
Raamistiku rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud 
standardi kohta määrama kindlaks riikliku 
standardi, võttes arvesse asjaomase maa-
ala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevaid 
põllumajandustingimusi, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks teised 
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas 
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõuete raamistiku osana 
kehtestatakse põllumajandusettevõtete 
põllumajandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete ja 
sisendite haldamise kavad, kasutades 
selleks sihtotstarbelist elektroonilist 
põllumajandusettevõtte säästlikkust 
soodustavat abivahendit, mille 
liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele kättesaadavaks. 
Toitainete haldamise kava kasutamisel 
tuleks arvesse võtta 
põllumajandusettevõtte suurust ja 
intensiivsust. Kõnealune abivahend peaks 
aitama kaasa otsuste tegemisele 
põllumajandusettevõtetes kohapeal, 
alustades toitainete ja sisendi minimaalse 
vähendamise ja haldamise 
funktsioonidega ning parandades pinnase 
kvaliteeti. Laialdane koostalitlusvõime ja 
moodulitest komplekteeritavus peaksid 
samuti võimaldama lisada teisi 
põllumajandusettevõtetes kohapeal 
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse 
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle 
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks 
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust 
abivahendi väljatöötamiseks, samuti 
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise 
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teenuste jaoks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kuigi põllumajanduses 
kasutatavad plasttooted moodustavad 
väikese osa kogu kasutatavast plastist ja 
tekkivatest plastijäätmetest, on nende 
kasutamine geograafiliselt 
kontsentreeritud. Pealegi on 
põllumajandusplasti eri kategooriatesse 
kuuluvad tooted väga sarnase koostisega, 
mistõttu see jäätmevoog on 
ringlussevõtjale väga väärtuslik. ÜPP 
strateegiakavades tuleks käsitleda 
põllumajanduse plastijäätmete probleemi 
ja Euroopa Komisjon peaks 
plastijäätmetega seoses 2023. aastaks 
sobival viisil kehtestama maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
standardi kui uue rangema keskmise 
ajavahemiku tingimuse. Uue nõuetele 
vastavuse tingimuse raames oleksid 
põllumajandustootjad kohustatud 
kasutama volitatud jäätmekäitlusettevõtja 
teenust, et korraldada plasti kogumist ja 
ringlussevõtmist, ning säilitama tõendeid 
plastijäätmete nõuetekohase käitlemise 
kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 

(23) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
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peavad liikmesriigid neid täiel määral 
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade 
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika 
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid 
kohustuslikud majandamisnõuded 
hõlmama keskkonda, rahvatervist, 
loomatervist, taimetervist ja loomade 
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte, 
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab 
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi, 
sealhulgas nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või 
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid 
kohustusi. Selleks et täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1306/201314 lisas esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tehtud 
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted 
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud 
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
loetelu on vastavalt kohandatud.

peavad liikmesriigid neid täiel määral 
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade 
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika 
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid 
kohustuslikud majandamisnõuded 
hõlmama keskkonda, rahvatervist, 
loomatervist, taimetervist ja loomade 
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte, 
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab 
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi, 
sealhulgas nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või 
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid 
kohustusi. Selleks et täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1306/201314 lisas esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tehtud 
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted 
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud 
tingimuslikkuse kohaldamisalasse, samuti 
direktiivi [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv XXX teatavate 
plasttoodete keskkonnamõju vähendamise 
kohta] ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusesse (EL) 2019/616a ja 
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete 
loetelu on vastavalt kohandatud.

__________________ __________________
11 Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

11 Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

13 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

13 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 549).

17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) 
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 549).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
direktiiv 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2001/82/EÜ (ELT L 4, 7.1.2019, 
lk 43).

Selgitus

Loomaomanikud ja loomapidajad on kohustatud pidama registrit loomadele antud ravimitest. 
Määruses märgitakse samuti, et „Mikroobivastaseid ravimeid ei tohi kasutada rutiinselt...“. 
Euroopa Parlamendi volitustes seoses ühekordsete plastoodete direktiiviga praeguses etapis 
(kolmepoolsed läbirääkimised) tehakse ettepanek keelustada hapniku toimel lagunevad 
tooted, mida praegu endiselt põllumajanduses kasutatakse (nt multškile). Meie muldade 
tervise huvides on ülioluline, et seda ka rakendatakse ja kontrollitakse. (Vajaduse korral maa 
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise huvides, mitte kohustuslike 
majandamistingimustena).

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele 
võtma põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused ja tagama nende 
kättesaadavuse, et parandada 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete säästvat 
majandamist ja üldist tulemuslikkust, 
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata 
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP 
strateegiakavades sätestatud 
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi 
meetmetega. Asjaomased 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused peaksid aitama 
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP 
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista 
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa 
majandamise vahelist seost ning teiselt 
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet 
sealhulgas seoses keskkonna, kliima ja 
loomade heaoluga. 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, 
samuti toitainete säästliku haldamise 
soodustamise ja sisendi vähendamise 
eesmärgist. 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.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Et tagada kõigile liidu 
põllumajandustootjatele kvaliteetne 
nõustamine, peaks komisjon määratlema 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuste kvaliteedi ja 
territoriaalse hõlmatuse 
miinimumnõuded. Komisjon peaks enne 
käesoleva määruse jõustumist 
kvaliteedikontrolli eesmärgil 
akrediteerima kõik 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused. Kui komisjon 
otsustab, et põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenus ei vasta 
miinimumnõuetele, peaks ta asjaomast 
liikmesriiki kirjalikult teavitama ja 
nõudma, et see võtaks parandusmeetmed.

Selgitus

Põllumajandusettevõtjatel on vaja omandada uut tüüpi oskusi ja teadmisi, et kasutusele võtta 
uusi ja kestlikumaid põllumajandustavasid, mis on sageli keerukamad kui praegused. 
Kvaliteetsete põllumajanduse nõustamisteenuste pakkumine on seega järjest tähtsam. Tundub, 
et ÜPP-l puudub hetkel siiski tegelik kvaliteedikontrollisüsteem põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenuste jaoks, mille kasutegur erineb liikmesriikides tunduvalt.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema 
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste 
summasid, mis ületavad teatavat künnist, 
vähendada ning asjaomasest 
vähendamisest tekkivat summat tuleks 
kasutada esmajärjekorras täiendavaks 
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks 
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada 
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva 
negatiivse mõju vältimiseks tuleks 

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema 
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste 
summasid, mis ületavad teatavat künnist, 
piirata ning asjaomasest vähendamisest 
tekkivat summat tuleks kasutada eelkõige 
kliima- ja keskkonnakavade jaoks, 
paigutada see ümber EAFRD-sse või 
kasutada tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetusteks ja täiendavaks 
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks 
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mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta 
tööjõudu.

kestlikkuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Eriti ohustatud on ebasoodsatel äärealadel asuvad väikesed põllumajandusettevõtted.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Mahepõllumajandus areneb 
paljudes Euroopa riikides ning 
kogemused näitavad, et see pakub üldisi 
hüvesid, säilitab ökosüsteemi teenuseid ja 
loodusvarasid, vähendab sisendit, 
meelitab ligi noori põllumajandustootjaid 
ja eelkõige naisi, loob töökohti, katsetab 
uusi ärimudeleid, vastab ühiskonna 
nõudmistele ning taaselustab 
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maapiirkondi. Siiski kasvab nõudlus 
mahetoodete järele endiselt kiiremini kui 
tootmismaht. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et nende ÜPP strateegiakava 
sisaldab eesmärke 
mahepõllumajanduslikuks tootmiseks 
kasutatava põllumajandusmaa osakaalu 
tõstmiseks, et täita tõusvat nõudlust 
mahetoodete järele ja arendada kogu 
mahepõllumajanduslike toodete 
tarneahelat. Liikmesriigid võivad 
rahastada mahepõllumajandusele 
üleminekut ja selle säilitamist kas maaelu 
arengu meetmetest või keskkonnakavadest 
või neid kaht viisi omavahel 
kombineerides ning nad peaksid tagama, 
et eelarveeraldised on mahetootmise 
eeldatava kasvuga vastavuses.

Muudatusettepanek 30

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 

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju 
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
komisjoni määratletud kliima- ja 
keskkonnasõbralike põllumajandustavade 
loetelu alusel 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 
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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.

minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid peaksid 
määrama teatava protsendi oma 
otsetoetuste eraldisest keskkonnakavade 
toetamiseks. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad 
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja püsivate 
maastikuelementide tõhusam 
majandamine, keskkonnaohutuse 
sertifitseerimissüsteemid ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

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, 
keskkonna või loomade heaoluga seotud 
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.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade, suure 
loodusväärtusega alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetamisega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu agroökoloogia, 
säilitav põllumajandus ja integreeritud 
tootmine; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; loomade heaolu; geneetiliste 
ressursside säilitamist, säästvat kasutamist 
ja arendamist. Liikmesriigid võivad 
asjaomaste sekkumisliikide raames 
vastavalt oma vajadustele välja töötada 
teisi kavasid. Seda liiki toetused peaksid 
katma täiendavaid kulusid ja saamata 
jäänud tulu, mis on tingitud üksnes 
sellistest kohustustest, mis lähevad 
kaugemale liidu ja riiklikes õigusaktides 
sätestatud kohustuslikest põhistandarditest 
ja nõuetest, samuti tingimuslikkusest, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas. Seda 
liiki sekkumistega seotud kohustused 
võidakse võtta varem kindlaks määratud 
aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

(38) Juhtimisalaste kohustuste 
täitmiseks makstav toetus võib hõlmata ka 
mahepõllumajanduse lisatasu 
mahepõllumaa säilitamiseks ja sellele 
ülemineku toetamiseks; toetusi teistele 
sekkumisliikidele, millega toetatakse 
selliseid keskkonnasõbralikke 
tootmissüsteeme nagu suure 
loodusväärtusega põllumajandus, 
agroökoloogia, integreeritud tootmine 
ning keskkonnale soodne digi- ja 
täppispõllumajandus; metsakeskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset; lisatasu 
metsadele ja agrometsandussüsteemide 
rajamisele; loomade heaolu ja 
loomatervist; geneetiliste ressursside ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, 
säästvat kasutamist ja arendamist. 
Liikmesriigid võivad asjaomaste 
sekkumisliikide raames vastavalt oma 
vajadustele välja töötada teisi kavasid. 
Seda liiki toetused peaksid katma 
täiendavaid kulusid ja saamata jäänud tulu, 
mis on tingitud üksnes sellistest 
kohustustest, mis lähevad kaugemale liidu 
ja riiklikes õigusaktides sätestatud 
kohustuslikest põhistandarditest ja 
nõuetest, samuti tingimuslikkusest, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakavas. Seda 
liiki sekkumistega seotud kohustused 
võidakse võtta varem kindlaks määratud 
aastaseks või mitmeaastaseks perioodiks 
ning need võivad ületada seitset aastat, kui 
see on nõuetekohaselt põhjendatud.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 

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

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

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
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eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel, 
võimaldades samas ÜPP strateegikavades 
piisavat paindlikkust, et suurendada eri 
sekkumiste vastastikust täiendavust. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 

(41) ÜPP eesmärkide poole tuleks 
püüelda ka tootlike ja mittetootlike, 
põllumajanduslike ja 
mittepõllumajanduslike investeeringute 



PE630.523v04-00 32/193 AD\1181813ET.docx

ET

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. 

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.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Arvestades vajadust tagada 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja 
luua avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAFRDst. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 
jäänud tuludega.

(44) Arvestades vajadust tagada 
kindlates sektorites asjakohased 
riskijuhtimise abivahendid, tuleks luua 
avatud investeerimisfondid, mida 
rahastatakse EAGFist. Avatud 
investeerimisfondid hõlmavad nii neid, mis 
on seotud tootmiskadudega, kui ka üldisi ja 
sektoripõhiseid sissetuleku stabiliseerimise 
abivahendeid, mis on seotud saamata 
jäänud tuludega.

Selgitus

Riskikäitumist ei tohi soodustada.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine ja 
haldamine; ühised keskkonna- ja 
kliimameetmed; lühikese tarneahela ja 
kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad, sealhulgas 
agrometsandus; võrgustikud ja klastrid; 
sotsiaalne põllumajandus; kogukonna 
toetatud põllumajandus; LEADERi raames 
võetavad meetmed ning tootjarühmade ja -
organisatsioonide moodustamine, samuti 
teiste koostöövormide loomine, mis on 
vajalik ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 

(48) EAGFist ei tohiks toetada 
meetmeid, mis kahjustaksid keskkonda või 
mis ei ole kooskõlas kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega. ÜPP 
strateegiakavade kohaste otsetoetuste 
maksmiseks antav toetus tuleks tagada 
käesoleva määrusega kindlaksmääratud 
riiklikest eraldistest. Asjaomased riiklikud 
eraldised peaksid peegeldama jätkuvaid 
muutusi, mille kohaselt suurendatakse 
hektari kohta madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
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vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) EAFRDst ei tuleks toetada 
investeeringuid, millest tuleneb kahju 
keskkonnale. Sellest tulenevalt on vaja 
käesolevas määruses sätestada teatavad 
välistamiseeskirjad ning ka võimalus 
kõnealuste tagatiste täiustamiseks 
delegeeritud õigusaktides. EAFRDst ei 
peaks nimelt rahastatama investeeringuid 
niisutussüsteemidesse, mis ei aita kaasa 
seotud veekogu või veekogude hea 
seisundi saavutamisele või säilitamisele, 
ega investeeringuid metsastamisse, mis ei 
vasta metsade säästva majandamise 
põhimõtete kohastele kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele.

(50) EAGFist ei tohiks toetada 
meetmeid, mis kahjustaksid keskkonda või 
mis ei ole kooskõlas kliima-, keskkonna-, 
loomade heaolu ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkidega. Tuleks 
eelistada investeeringuid, mis toovad kasu 
nii majandusele kui ka keskkonnale. 
Sellest tulenevalt on vaja käesolevas 
määruses sätestada teatavad täpsemad 
välistamiseeskirjad ning ka võimalus 
kõnealuste tagatiste täiustamiseks 
delegeeritud õigusaktides. EAFRDst ei 
peaks nimelt rahastatama investeeringuid 
niisutussüsteemidesse, mis ei aita kaasa 
seotud veekogu või veekogude hea 
seisundi saavutamisele või säilitamisele, 
ega investeeringuid metsastamisse, mis ei 
vasta metsade säästva majandamise 
põhimõtete kohastele kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et ametiasutused 
osalevad kõigi metsastamise või 
taasmetsastamise meetmete raames 
aktiivselt ökoloogias ning 
metsatulekahjude haldamisel ning 
tugevdavad leebete ennetusmeetmete ja 
maakasutuse korraldamise rolli.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51
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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 
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 tootmise konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti, 
vähendamaks sõltuvust valgurikaste 
taimede impordist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm 
kliimaküsimuste integreerimisse ja 
keskkonda kahjustavate toetuste 
järkjärgulisse lõpetamisse liidu poliitikas 
ning üldise eesmärgi saavutamisse, mis 
näeb ette pühendada vähemalt 30 % ELi 
eelarve kuludest kliimaeesmärkide 
toetamisele. ÜPP meetmetega tuleks 
vähemalt 40% kogu rahastamispaketist 
panustada kliimaeesmärkidesse. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
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läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Arvestades, kui tähtis on peatada 
bioloogilise mitmekesisuse kadumine 
kooskõlas liidu kohustusega rakendada 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, aitab 
käesolev programm lõimida bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse meetmeid liidu 
poliitikasse, eelkõige seoses 
põllumajandusruumi ja elupaikadega, 
ning eraldab bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkide toetuseks 15 miljardit eurot 
ÜPP vahendeid, mida täiendatakse 5 
miljardi euroga liikmesriikide vahenditest. 
Eelkõige toetatakse nende vahenditega 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
meetmeid kooskõlas artiklitega 28, 65 ja 
67.

Selgitus

Tuleb peatada elurikkuse kadumine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) Käesoleva ettepaneku artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide seireks 
kättesaadava teabe kvantiteet ja kvaliteet 
vaheldub märkimisväärselt. Mõne 
erieesmärgi, eelkõige elurikkuse seire 
jaoks on teadmusbaas hetkel nõrk või 
piisavalt kohandamata, et võimaldada 
kindlate mõjunäitajate loomist, näiteks 
tolmeldajate ja põllukultuuride 
bioloogilise mitmekesisuse jälgimiseks. 
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Liidu kui terviku jaoks artiklis 6 ja 1. lisas 
sätestatud erieesmärgid ja näitajad 
peaksid põhinema kõigi liikmesriikide 
jaoks ühisel või võrreldaval teadmusbaasil 
ja metoodikal. Komisjon peaks kindlaks 
tegema valdkonnad, kus teadmised on 
lünklikud või kus teadmusbaasi ei ole 
ühise põllumajanduspoliitika mõju 
jälgimiseks piisavalt kohandatud. 
Komisjon peaks tegema kindlaks 
valdkonnad, kus esineb teadmislünki, 
ning kasutama liidu eelarvet, et ühiselt 
reageerida teadmiste ja seirega seotud 
takistustele seoses kõigi artikli 6 
erieesmärkide ja näitajatega. Komisjon 
peaks koostama selle teema kohta 
aruande hiljemalt 31. detsembriks 2020 
ning avalikustama oma tähelepanekud.

Muudatusettepanek 45

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 vahel kui 
ka liidu muu poliitikaga, kaasa arvatud 
ühtekuuluvus. Iga ÜPP strateegiakava 
peaks tuginema keskkonna- ja 
kliimaalastele õigusaktidele ja 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 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Võttes arvesse 
põllumajandussektori uuendamise 
üldeesmärgi olulisust ja sektoriülest laadi, 
on asjakohane, et liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse põhjaliku kirjelduse selle 
kohta, kuidas on kõnealuse kava alusel 
võimalik seda eesmärki saavutada.

(63) Võttes arvesse keskkonna 
vastupidavuse suurendamise, toiduahelas 
esmatootjate olukorra parandamise ning 
põllumajandussektori uuendamise 
üldeesmärgi olulisust ja sektoriülest laadi, 
on asjakohane, et liikmesriigid lisavad ÜPP 
strateegiakavasse põhjaliku kirjelduse selle 
kohta, kuidas on kõnealuse kava alusel 
võimalik neid eesmärke saavutada.

Selgitus

Põllumajanduse soodsa keskkonnamõju suurendamine ning esmatootjate olukorra 
parandamine on sektori uuendamise eesmärgist olulisem.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Vesi on põllumajanduses oluline 
tootmistegur. Veemajandus on seega 
põhiküsimus ja vaja on paremaid 
veemajanduse vorme. Lisaks mõjutavad 
veevarusid suuresti kliimamuutused, 
millega kaasnevad sagedasemad ja 
intensiivsemad põuad, aga ka tugevad 
sajuperioodid. Vee kogumine sügisel ja 
talvel on mõistlik lahendus. Lisaks 
aitavad veekogud luua elurikkust 
soodustavat keskkonda. Need 
võimaldavad ka hoida mulda elujõulisena 
ning tagada veekogudes piisava vool, mis 
soodustab veeorganismide elu.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Sellise asutuse ülesanded 
tuleks täpsustada käesolevas määruses. 
Korraldusasutus peaks olema võimeline 
delegeerima osa oma ülesannetest, jäädes 
ise vastutama tõhusa ja täpse juhtimise 
eest. Liikmesriigid peaksid tagama, et ÜPP 
strateegiakavade haldamisel ja 
rakendamisel oleksid kaitstud liidu 
finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Kui aga maaelu arengu 
poliitikaga seotud elementidega hakatakse 
tegelema piirkondlikul tasandil, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik luua 
piirkondlikke korraldusasutusi. Nende 
ülesanded tuleks täpsustada käesolevas 
määruses. Korraldusasutus peaks olema 
võimeline delegeerima osa oma 
ülesannetest, jäädes ise vastutama tõhusa ja 
täpse juhtimise eest. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et ÜPP strateegiakavade 
haldamisel ja rakendamisel oleksid kaitstud 
liidu finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega, sealhulgas 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide seire 
jaoks kättesaadavate võrdlusandmete 
kvantiteedi ja kvaliteedi suurendamine 
ning vastavate 1. lisas sätestatud näitajate 
asjakohasuse ja täpsuse parandamine. 
Tehnilist abi võib osutada ka liikmesriigi 
algatusel ÜPP strateegiakavaga seotud 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalike ülesannete 
täitmiseks. Liikmesriigi algatusel antava 
tehnilise abi suurendamine on võimalik 
ainult Malta puhul. 
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Selgitus

Uus rakendamismudel tugineb põhimõttele „tulemused avaliku raha eest“. See tähendab, et 
tulemuste jälgimisele keskendutakse rohkem kui varem. Hetkel puuduvad tulemuste tõhusaks 
ja järjepidevaks seireks vajalikud lähteandmed. Komisjonil tuleks seega käesoleva 
ettepanekuga lubada kasutada tehnilise abi eelarvet, et täita lüngad kättesaadavates 
lähteandmetes ja vastavates näitajates.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

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, näiteks vee kvaliteet ja 
kvantiteet, peaksid hõlmama sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, (83) Selleks et tagada õiguskindlus, 



AD\1181813ET.docx 41/193 PE630.523v04-00

ET

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

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

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
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Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „loomkoormus“ – tootmisüksuses 
samaaegselt viibivate loomade eluskaal 
kasutatava ala ühe ruutmeetri kohta;

Selgitus

Loomkoormust saab parameetrina kasutada sekkumiste puhul, mis on seotud loomade heaolu 
ja loomatervisega, ning seega tuleb see käesolevas määruses määratleda.

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) „kontsentreeritud loomapidamine“ 
– kariloomade pidamine suurema 
tihedusega, kui on majapidamise pindala 
ja loodusvarade või keskkonna 
taluvusvõime poolest lubatud, või veiste ja 
mäletsejaliste puhul tingimustes, kus 
loomadel puudub juurdepääs karjamaale 
või ei ole piisavalt toetava söödamaa 
hektareid, et toetada karja- või 
rohumaapõhist karjatamist või 
toiduotsimist;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 

(e) „ühisfond“ – liikmesriigi poolt 
tema õiguse kohaselt akrediteeritud skeem, 
mille kaudu skeemiga ühinenud 
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põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada, nii et majanduslikku kahju 
kannatanud põllumajandustootjale 
hüvitatakse tema kahju;

põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada, nii et tootmiskahju 
kannatanud põllumajandustootjale, kes 
suudab tõendada, et ta rakendas 
ennetavalt ettevaatusabinõusid, 
hüvitatakse tema kahju;

Selgitus

Ühisfond peaks kahju hüvitama üksnes siis, kui põllumajandustootja suudab tõendada, et ta 
on ennetavalt rakendanud ettevaatusabinõusid. Hüvitist tuleks maksta tootmiskahju eest. 
Ühisfond ei tohiks hüvitada muud liiki kahju.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud näitajate eelnevalt kokkulepitud 
väärtused, mis tuleb saavutada perioodi 
lõpuks;

(i) „sihtväärtused“ – erieesmärgiga 
seotud tulemus- ja mõjunäitajate eelnevalt 
kokkulepitud väärtused, mis tuleb 
saavutada perioodi lõpuks;

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „poliitikavaldkondade 
arengusidusus“ – liidu kohustus võtta 
rakendatavas poliitikas ja sisepoliitika 
eesmärkide järgimisel ELi toimimise 
lepingu artikli 208 kohaselt arvesse 
arengukoostöö eesmärke ning kohustus 
vältida negatiivseid poliitikameetmeid, mis 
kahjustavad liidu arengueesmärke;

Muudatusettepanek 58

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

(j a) „keskkonna ja elurikkuse kaitse 
tagamine“ – struktureeritud protsess, 
mille eesmärk on tagada selliste vahendite 
tulemuslik kohaldamine, mis aitavad 
vältida liidu kulutuste kahjulikku mõju 
ning maksimeerida nende kasulikkust 
liidu keskkonna ja elurikkuse seisundile, 
lähtudes komisjoni ELi eelarve elurikkuse 
tagamise ühtsest raamistikust ning 
kooskõlas riiklike eeskirjade ja suunistega 
(kui need on olemas) või rahvusvaheliselt 
tunnustatud normidega;

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) „ilmastikukindluse tagamine“ – 
protsess, mille abil tagatakse riiklike 
eeskirjade ja juhiste (kui need on olemas) 
või rahvusvaheliselt tunnustatud normide 
kohaselt taristu vastupidavus negatiivsele 
kliimamõjule.

Muudatusettepanek60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

ÜPP strateegiakavades määratletavad 
mõisted

ÜPP strateegiakavades määratletavad 
mõisted

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:
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(a) „põllumajanduslik tegevus“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks ELi 
toimimise lepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete, sealhulgas puuvilla 
ja lühikese raieringiga madalmetsa tootmist 
ja põllumajandusmaa hoidmist 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus 
seisukorras ilma tavapärasest erinevaid 
põllumajandusmeetodeid või -masinaid 
vajava ettevalmistava tegevuseta;

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

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure ja püsirohumaad. Mõisted 
„põllumaa“, „püsikultuurid“ ja 
„püsirohumaa“ täpsustatakse liikmesriikide 
poolt vastavalt järgmisele raamistikule:

(b) „põllumajandusmaa“ peab olema 
määratletud nii, et see hõlmab põllumaad, 
püsikultuure ja püsirohumaad. 
Põllumajandusmaa osa võib hõlmata 
maastikuelemente. Mõisted „põllumaa“, 
„püsikultuurid“ ja „püsirohumaa“ 
täpsustatakse liikmesriikide poolt vastavalt 
järgmisele raamistikule:

(i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ja 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1257/19991 artiklitele 22, 23 ja 24, 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/20052 
artiklile 39, määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklile 28 või käesoleva määruse artiklile 
65;

i) „põllumaa“ peab olema 
põllumajanduskultuuride tootmiseks 
haritav maa või kesa, mida saab kasutada 
põllumajanduskultuuride tootmiseks, ning 
see võib hõlmata põllukultuuride ja 
puistute/põõsastike kombinatsiooni, mis 
moodustab metsapõllumajandusliku 
agrometsandussüsteemi, ning tootmisest 
kõrvalejäetud maa vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1257/19991 artiklitele 22, 
23 ja 24, nõukogu määruse (EÜ) nr 
1698/20052 artiklile 39, määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklile 28 või käesoleva 
määruse artiklile 65;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

ii) „püsikultuurid“ peavad olema 
külvikorravälised kultuurid, välja arvatud 
püsirohumaa ja püsikarjamaa, mis võtavad 
maa enda alla vähemalt viieks aastaks või 
kauemaks ja mis annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid, kaasa arvatud (kui 
liikmesriik nii sätestab) kilevoodriga 
konteinerites kasvatatavad taimed, samuti 
lühikese raieringiga madalmets;

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mida kasutatakse rohu või muude 
rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
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muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

harimise teel (külvamise teel) ja mis ei ole 
olnud põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem ning mida ei ole viis aastat või 
kauem küntud. Mõiste hõlmab muid liike, 
nagu karjatamiseks sobivad põõsad ja/või 
puud, ning muid liike, nagu söödaallikaks 
olevad põõsad ja/või puud, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks.

iii a) ajutine rohumaa peab olema 
põllumaa, kus rohi või muud rohttaimed 
kasvavad vähem kui viie aasta jooksul või 
kündmise ja taaskülvamise korral rohkem 
kui viie aasta jooksul. Seda ei loeta 
süsinikdioksiidi sidumise või 
kliimaeesmärkidega seotud maaks.
Liikmesriigid võivad otsustada lugeda 
püsirohumaaks ka järgmise:
(a) karjatamiseks sobiv ja kohalike 
tavadega seotud maa, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole tavapäraselt karjamaal 
ülekaalus, ja/või
(b) karjatamiseks sobiv maa, kus rohi 
ja muud rohttaimed ei ole karjamaal 
ülekaalus või kus need puuduvad;

______________________ ______________________
1 Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

1 Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
(EAGGF) toetuse kohta maaelu 
arendamiseks ning teatavate määruste 
muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta 
(EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

2 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

2 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

Üldeesmärgid Üldeesmärgid

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

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

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

(a) tõhustada kaasavat, arukat, 
vastupidavat ja mitmekesist 
põllumajandustootmist, mis tagab kestliku 
ja pikaajalise toiduga kindlustatuse;

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

(b) toetada ja parandada 
keskkonnakaitset, kliimameetmeid ja 
elurikkust; täita liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärke;

(c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) tugevdada nii naiste kui ka meeste 
sotsiaal-majanduslikku olukorda 
maapiirkondades, saavutada 
maapiirkondade majanduse 
tasakaalustatud territoriaalne areng ning 
aidata kaasa tööhõive loomisele ja 
säilitamisele, järgides õigluse ja võrdsuse 
põhimõtteid.

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

Neile eesmärkidele lisandub sektoriülese 
eesmärgina sektori kaasajastamine, 
toetades põllumajanduses ja 
maapiirkondades kestlikku arengut, 
teadmiste jagamist, innovatsiooni ja 
digiüleminekut ning ergutades nende 
kasutuselevõttu.

Need eesmärgid saavutatakse, seades 
eesmärgiks liikmesriikidevahelise 
ühtlustamise.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Erieesmärgid Erieesmärgid

1. Üldeesmärke püütakse saavutada 
järgmiste erieemärkide kaudu:

1. Üldeesmärke püütakse saavutada 
järgmiste erieemärkide kaudu:

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
põllumajanduslikku vastupanuvõimet 
kogu liidus, et tagada pikaajaline toiduga 
kindlustatus, ennetades ületootmist;

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

(b) suurendada kohalikku, riiklikku ja 
Euroopa turule orienteeritust ning 
keskkonnasäästlikkust ja pikaajalist 
konkurentsivõimet, pöörates muu hulgas 
suuremat tähelepanu teadusuuringutele, 
investeeringutele, tehnoloogiale ja 
digiteerimisele ringmajanduse loogika 
raames;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas;

(c) parandada põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas, muu hulgas 
soodustades lühikesi tarneahelaid;

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
eelkõige vähendades märkimisväärselt 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
sealhulgas süsiniku kõrvaldamise ja 
mullas sidumise kaudu kooskõlas Pariisi 
kokkuleppega;

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

(e) panustada õhu ja vee kvaliteedi 
kaitsmisse ja parandamisse, vähendades 
pestitsiidide ja antibiootikumide 
kasutamist, edendada vee säästvamat 
kasutamist ning pinnase kaitset ja 
parandamist;

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

(f) edendada ökosüsteemi teenuseid, 
sealhulgas maapiirkondades, ning 
peatada elurikkuse, sealhulgas 
tolmeldajate vähenemine ja see ümber 
pöörata; aidata kaasa elupaikade, suure 
loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemide, liikide ja 
maastike kaitsele, säilitamisele ja 
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parandamisele;

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

(g) olla atraktiivne noorte ja uute 
bpõllumajandustootjate jaoks, eriti kõige 
vähem asustatud piirkondades, soodustada 
soolist võrdõiguslikkust ja hõlbustada 
säästva ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

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

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust, 
soolist võrdõiguslikkust ja kohaliku elu 
ning ettevõtluse arengut maapiirkondades, 
näiteks looduslike piirangutega alad, 
sealhulgas kestlikku biomajandust, 
ringmajandust ja säästvat põllu- ja 
metsamajandust, et saavutada sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus;

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

(i) parandada liidu põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja 
tervise osas, siia alla kuulub nii ohutu, 
toitev ja säästev toit, vähese sisendiga ja 
orgaaniline põllumajandus, toidu 
raiskamise vähendamine kui ka 
antimikroobikumiresistentsuse 
ennetamine ja loomade heaolu 
suurendamine.

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

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

2 a. Liikmesriigid märgivad oma 
panuse käesolevas artiklis sätestatud 
eesmärkide saavutamisse ja teevad 
vastavad ettepanekud riiklike eesmärkide 
kohta. Üld- ja erieesmärgid, 
toetusmeetmed ja riiklikud eesmärgid 
peavad olema kooskõlas XI lisas 
sätestatud õigusaktidega ja neid 
täiendama. Kooskõlas V jaotise III 
peatükis kirjeldatud menetlusega tagab 
komisjon, et liikmesriikide kavandatud 
sekkumised ja vastavad panused on 
piisavad, et võimaldada liidu eesmärkide 
saavutamist, mis on ette nähtud XI lisas 
osutatud asjaomastes õigusaktides.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7

Näitajad Näitajad

1. Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

1. Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

(a) väljundnäitajad, mis peegeldavad 
toetatud sekkumiste tegelikke väljundeid;

(a) väljundnäitajad, mis peegeldavad 
toetatud sekkumiste tegelikke väljundeid;

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad võivad 
hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

(b) tulemusnäitajad, mis peegeldavad 
asjaomaste erieesmärkide kehtestamist ja 
mille abil hinnatakse kvantifitseeritud 
vahe-eesmärke ja sihtväärtusi seoses 
kõnealuste erieesmärkidega ÜPP 
strateegiakavades, ühtlasi kasutatakse neid 
sihtväärtuste saavutamiseks tehtud 
edusammude hindamiseks. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud näitajad 
hõlmavad vajaduse korral sekkumisi, mis 
kuuluvad vastavate riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla, mis 
tulenevad liidu õigusaktidest, mis on 
loetletud XI lisas;

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse ÜPP 
strateegiakavade ja ÜPP kontekstis.

(c) mõjunäitajad, mis on seotud artiklis 
5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkidega ning mida kasutatakse 
kvantitatiivsete tulemuseesmärkide 
püstitamisel seosesÜPP strateegiakavade 
erieesmärkideganing ÜPP ja eesmärkide 
osas tehtud edusammude hindamiseks.

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas.

Ühised väljund-, tulemus- ja mõjunäitajad 
on esitatud I lisas.

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

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et parandada I peatüki VII 
jaotises osutatud tulemuslikkuse 
raamistikku ja võtta arvesse nende 
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kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral näitajaid muuta või lisada uusi 
näitajaid.

2 a. Komisjon koostab kooskõlas 
artiklis 127 sätestatud mitmeaastase 
hindamiskavaga vahehindamise I lisas 
toodud väljundi-, tulemus- ja 
mõjunäitajate tulemuslikkuse, tõhususe, 
asjakohasuse ja sidususe kohta. 
Tulemused moodustavad osa 
mõjuhinnangust ja ettepanekutest ÜPP 
programmitööks, millega eeldatavasti 
alustatakse aastal 2028.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad soolise perspektiivi 
arvessevõtmise sekkumistegevuse 
ettevalmistamisel, rakendamisel ja 
hindamisel, et edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja võidelda soolise 
diskrimineerimise vastu.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Kestlik areng

ÜPP strateegiakavade eesmärke tuleb ellu 
viia kooskõlas kestliku arengu 
põhimõttega ning liidu püüdlustega 
edendada keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärke, mis on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse „saastaja maksab“ 
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põhimõtet. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ÜPP erieesmärkide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
elurikkust, vastupidavust katastroofidele 
ning riskide leevendamist ja ennetamist. 
Sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel 
järgitakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõtet. Komisjon kontrollib 
strateegilist kooskõla V jaotise III 
peatükis kirjeldatud menetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 66

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 eesmärgiga saavutada 
kokkuleppes sätestatud ülemaailmsed 
eesmärgid ja järgida kohustusi, mis on 
sätestatud liidu ja liikmesriikide riiklikult 
määratletud toetuste raames. 
2. Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärgiks on aastaks 2027 vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ELi 
põllumajandus- ja toidusektoris 30% 
võrra. 
3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
nende strateegiakavad oleksid kooskõlas 
juba seatud pikaaegsete riiklike 
eesmärkidega, mis on sätestatud XI lisas 
viidatud õigusaktides või tulenevad neist, 
ja käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
eesmärkidega. 
4. Enne strateegiakavade kinnitamist 
tagab komisjon, et kõigi strateegiakavade 
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eesmärkide ja meetmete kombinatsioon 
võimaldab käesolevas artiklis sätestatud 
kliimaeesmärkide täitmist. 
5. Et tagada kogu liidus võrdsed 
tingimused, peab komisjon kindlaks 
tegema, et kõikide liikmesriikide riiklikud 
kliimaeesmärgid ja meetmed on sarnased. 

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
ÜPP globaalne mõõde

1. Liit ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
208, et kõikides ÜPP sekkumistes 
võetakse arvesse arengukoostöö eesmärke 
ja austatakse nii õigust toidule kui ka 
õigust arengule.
2. Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakava panustab suurimal 
võimalikul määral kestliku arengu 
tegevuskavas aastani 2030 ja samuti 
Pariisi kokkuleppes seatud eesmärkide, 
eriti kestliku arengu eesmärkide 2, 10, 12 
ja 13, õigeaegsesse saavutamisse. Seega 
peavad ÜPP sekkumised:
(i) panustama mitmekesise ja säästva 
põllumajanduse ja vastupanuvõimelise 
agroökoloogilise tegevuse arendamisse nii 
liidus kui ka partnerriikides; 
(ii) aitama säilitada seemnete, 
kasvatatavate taimede, koduloomade ning 
nendega seotud metsikute liikide 
geneetilist mitmekesisust nii liidus kui ka 
partnerriikides; 
(iii) panustama 
väikepõllumajandustootjate, väikeste 
põllumajandusettevõtete, eelkõige 
naispõllumajandusettevõtjate, 
põllumajanduslikus tootmises aktiivselt 
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osalevate põliselanike ja karjakasvatajate 
potentsiaali rakendamisse 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) täielikult lõimima kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise 
meetmed; 
(v ii) järgima põhimõtet „Enne kliima, 
siis kaubandus“ 
3. ÜPP ühtivust poliitikavaldkondade 
arengusidususega hinnatakse 
korrapäraselt, kasutades muu hulgas 
artiklis 119a sätestatud 
seiremehhanismidest saadud teavet. 
Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile aruande hindamise 
tulemuste ja liidu poliitilise reageeringu 
kohta. 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 Artikkel 11

Põhimõte ja kohaldamisala Põhimõte ja kohaldamisala

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
halduskaristus toetusesaajatele, kes saavad 
käesoleva jaotise II peatüki kohaselt 
otsetoetusi või artiklite 65, 66 ja 67 
kohaselt iga-aastaseid toetusi ja kes ei 
vasta liidu õiguses sätestatud 
kohustuslikele majandamisnõuetele ning 
maa heas põllumajandus- ja 

1. Liikmesriigid lisavad oma ÜPP 
strateegiakavasse tingimuslikkuse 
süsteemi, – mille kohaselt määratakse 
halduskaristus toetusesaajatele, kes saavad 
käesoleva jaotise II ja III peatüki kohaselt 
otsetoetusi või artiklite 65, 66 ja 67 
kohaselt iga-aastaseid toetusi, kui nad 
asjakohasel juhul ei täida liidu õiguses 
sätestatud kohustuslikk 
majandamisnõudeid ning maa heas 
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keskkonnaseisundis hoidmise standardile, 
mis on kehtestatud ÜPP strateegiakavas, 
nagu on loetletud III lisas, – mida 
kohaldatakse järgmistes valdkondades:

põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise standardit, nagu on loetletud III 
lisas, – mida kohaldatakse järgmistes 
valdkondades:

(a) kliima ja keskkond; (a) kliima ja keskkond, sealhulgas 
vesi, õhk, pinnas, elurikkus ja 
ökosüsteemiteenused;

(b) rahva-, looma- ja taimetervis; (b) rahva-, looma- ja taimetervis;

(c) loomade heaolu. (c) loomade heaolu.

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

2. ÜPP strateegiakavasse lisatava 
tulemusliku ja heidutava halduskaristuste 
süsteemi puhul tuleb järgida määruse (EL) 
[HzR] IV jaotise IV peatükis sätestatud 
nõudeid.

3. Kohustuslikke majandamisnõudeid 
käsitlevaid III lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kohaldatavas 
versioonis, direktiive kohaldatakse 
liikmesriikide poolt rakendatutena.

3. Kohustuslikke majandamisnõudeid 
käsitlevaid III lisas osutatud õigusakte 
kohaldatakse nende kohaldatavas 
versioonis, direktiive kohaldatakse 
liikmesriikide poolt rakendatutena.

4. Käesoleva jao kohaldamisel on 
„kohustuslik majandamisnõue“ iga üksik 
kohustuslik majandamisnõue teatud 
õigusakti raames, mis tuleneb III lisas 
osutatud liidu õigusest ja erineb sisuliselt 
sama õigusakti muudest nõuetest.

4. Käesoleva jao kohaldamisel on 
„kohustuslik majandamisnõue“ iga üksik 
kohustuslik majandamisnõue teatud 
õigusakti raames, mis tuleneb III lisas 
osutatud liidu õigusest ja erineb sisuliselt 
sama õigusakti muudest nõuetest.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 Artikkel 12

Liikmesriikide kohustused seoses maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundiga

Liikmesriikide kohustused seoses maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundiga

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

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

põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile ning kooskõlas XI lisas 
osutatud õigusaktidega ja neid täiendades. 
Liikmesriigid võtavad arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sealhulgas mulla- ja 
ilmastikutingimusi, et saavutada artikli 6 
lõike 1 punktides d, e, f ja i osutatud 
konkreetsed eesmärgid, samuti 
olemasolevaid põllumajandussüsteeme, 
maakasutust, külvikorda, tootmisviise ja 
põllumajandusstruktuure.

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

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

2 a. Komisjon hindab liikmesriikide 
poolt artiklis 106 sätestatud korras 
määratletud standardit, võttes arvesse 
standardi nõutavat tõhusust ja 
alternatiivide olemasolu.

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

3. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, 
et näha ette põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitaine- ja veekasutust ning 
sisendi vähendamist soodustav abivahend, 
millele on osutatud III lisas, selle sisu ja 
funktsioonid esitatud vahendit kasutama 
hakkavate toetusesaajate jaoks. Selle 
vahendi tõhusaks kasutamiseks ja 
rakendamiseks peab komisjon tagama 
liikmesriikidele asjakohase 
üleminekuperioodi.

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

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

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus- 
ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 

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

üksikasjade kehtestamine ning 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust ja sisendi vähendamist 
soodustav abivahend, selle vahendi vorm ja 
täiendavad miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused..

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust 
eeskirjadega heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste kohta, kui tegemist 
on vääramatu jõu esinemise juhtumitega, 
näiteks loodusõnnetused, epideemiad ja 
taimehaigused.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 Artikkel 13

Põllumajandusettevõtete nõuandeteenused Põllumajandusettevõtete nõuandeteenused

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

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

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 

2. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, 
keskkondlikku ja sotsiaalset mõõdet ning 
lihtsustavad säästlikuks ja vähese 
sisendiga tootmiseks vajalike oskuste ja 
teadmiste omandamist nendega pakutakse 
ajakohast, teadusuuringute ja innovatsiooni 
alusel välja töötatud tehnilist ja teaduslikku 
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innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

teavet. Need teenused integreeritakse 
põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) 
kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, 
teadlaste, põllumajandusorganisatsioonide 
ja teiste asjaomaste sidusrühmade 
pakutavatesse omavahel seotud 
teenustesse.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamine on 
erapooletu ja et nõustajate puhul ei esine 
mingisugust huvide konflikti, samuti selle, 
et põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenused on kohandatud 
vastavalt põllumajandusettevõtete ja 
tootmismudelite mitmekesisusele.

3 a. Komisjon määratleb 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
kvaliteedi, sõltumatuse ja nõustamise 
territoriaalse ulatuse 
miinimumstandardid.

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

4. Põllumajandusettevõtete 
nõuandeteenused hõlmavad vähemalt 
järgmist:

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

(a) kõik nõuded, tingimused ja 
halduskohustused, mida kohaldatakse 
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP 
raames toetuse saajatele, kes on ÜPP 
strateegiakavas selleks ette nähtud, 
sealhulgas tingimuslikkuse nõuded ja 
standardid ning toetuskavade tingimused, 
samuti rahastamisvahendid ja äriplaanid, 
mis on ÜPP strateegiakava alusel 
koostatud;

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, määrust (EL) 
2016/429, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1107/200930 artiklit 55 
ning direktiivi 2009/128/EÜ;

(b) liikmesriikide poolt kindlaks 
määratud nõuded, et kohaldada direktiivi 
2000/60/EÜ, direktiivi 92/43/EMÜ, 
direktiivi 2009/147/EÜ, direktiivi 
2008/50/EÜ, direktiivi (EL) 2016/2284, 
määrust (EL) 2016/2031, 
rakendusmäärustes (EL) 2013/485, 
2018/783, 2018/784 ja 2018/785, määrust 
(EL) 2016/429, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/200930, 
direktiivi 2009/128/EÜ, direktiivi 
98/58/EÜ, direktiivi 1999/74/EÜ, direktiivi 
2007/43/EÜ, direktiivi 2008/119/EÜ, 
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direktiivi 2008/120/EÜ, määrust (EÜ) 
2008/543 ja määrust (EÜ) nr 1/2005, 
ergutades samal ajal üleminekut 
agroökoloogilistele tavadele;

(b a) üleminek agroökoloogilistele 
tavadele, sealhulgas agrometsandusele, ja 
nende tavade säilitamine;
(b b) artikli 12 lõikes 3 osutatud 
põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend;

(c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“31 ette nähtud 
põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks; 

(c) teatisega „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
vastu võitlemiseks“31 ette nähtud 
põllumajandustavad 
antimikroobikumiresistentsuse tekkimise 
vältimiseks; 

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(d) riskijuhtimine, nagu on osutatud 
artiklis 70;

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

(e) innovatsioonitoetus, et eelkõige 
valmistada ette ja rakendada Euroopa 
innovatsioonipartnerluse töörühma 
projekte põllumajandusliku tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse jaoks, nagu on osutatud 
artiklis 114;

(f) digitehnoloogia areng 
põllumajanduses ja maapiirkondades, nagu 
on osutatud artikli 102 punktis b.

(f) digitehnoloogia areng 
põllumajanduses ja maapiirkondades, nagu 
on osutatud artikli 102 punktis b.

(f a) noorte ja uute 
põllumajandustootjate toetamine ja 
abistamine viie aasta jooksul pärast 
ettevõtte käivitamist;
(f b) tootjaorganisatsioonide 
moodustamine ja arendamine.

______________________ ______________________
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

______________________ ______________________
31 „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 

31 „Euroopa terviseühtsuse 
tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse 
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vastu võitlemiseks“ (COM(2017) 339 
final).

vastu võitlemiseks“ (COM(2017) 339 
final).

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – I peatükk – 3 a jagu (uus) – Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a jagu
Mahepõllumajandus

Artikkel 13 a 
Mahepõllumajandus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses 2018/8481a määratletud 
mahepõllumajandus on sertifitseeritud 
põllumajandussüsteem, mis võib anda 
panuse mitmetesse ÜPP erieesmärkidesse, 
mis on sätestatud käesoleva määruse 
artikli 6 lõikes 1. Arvestades 
mahepõllumajanduse eeliseid ja ka 
suurenevat nõudlust selle järele, mis 
edestab jätkuvalt tootmise suurenemist, 
hindavad liikmesriigid toetuse taset, mida 
on vaja mahepõllumajanduse 
sertifitseerimise abil hallatavale 
põllumajandusmaale. Liikmesriigid 
lisavad oma ÜPP strateegiakavadesse 
analüüsi, mis käsitleb 
mahepõllumajanduslikku tootmist, 
eeldatavat nõudlust ja selle potentsiaali 
täita ÜPP eesmärke, ning seavad 
eesmärgid, et suurendada 
mahepõllumajanduslikult hallatava 
põllumajandusmaa osakaalu ning töötada 
välja kogu mahepõllumajanduslik 
tarneahel. Liikmesriigid määravad selle 
hinnangu alusel kindlaks 
mahepõllumajandusele üleminekuks ja 
selle säilitamiseks asjakohase toetuse 
taseme kas artikli 65 kohaste maaelu 
arengu meetmete abil või artikli 28 
kohaste ökokavade abil või mõlema 
kombinatsiooni kasutades, ning tagavad, 
et eraldatud eelarved on kooskõlas 
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mahepõllumajandusliku tootmise 
eeldatava kasvuga.
___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, 
mis käsitleb mahepõllumajanduslikku 
tootmist ja mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamist ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, 
lk 1).

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 Artikkel 14

Otsetoetustena makstava sekkumise liigid Otsetoetustena makstava sekkumise liigid

1. Käesoleva peatüki alla kuuluvad 
sekkumisliigid võivad väljenduda 
tootmiskohustusega sidumata ja 
tootmiskohustusega seotud otsetoetustena.

1. Käesoleva peatüki alla kuuluvad 
sekkumisliigid võivad väljenduda 
tootmiskohustusega sidumata ja 
tootmiskohustusega seotud otsetoetustena.

2. Tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused on järgmised: 

2. Tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused on järgmised: 

(a) põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks;

(a) põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks;

(b) täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks;

(b) täiendav ümberjaotav 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks;

(c) täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele;

(c) täiendav sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele;

(d) kliima- ja keskkonnakavad. (d) kliima- ja keskkonnakavad.

3. Tootmiskohustusega seotud 
otsetoetused on järgmised:

3. Tootmiskohustusega seotud 
otsetoetused on järgmised:

(a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus;

(a) tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus;

(b) puuvilla eritoetus. (b) puuvilla eritoetus.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Article 14 a
Järgmistel toetusesaajate kategooriatel ei 
ole õigust saada sissetulekutoetust 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist:
(a) riigi või piirkonna poliitikud või 
ametnikud, kes vastutavad otseselt või 
kaudselt ÜPP toetuste andmise 
kavandamise, juhtimise või kontrolli eest;
(b) punktis a osutatud isikute 
perekonnaliikmed.

Selgitus

Arvestades suuri probleeme seoses huvide konfliktiga, on ebasoovitav, et 
põllumajandusministrid, ametnikud, parlamentide põllumajanduskomisjonide liikmed või 
nende pereliikmed teeksid otsuseid sissetulekutoetuse kohta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15

Toetuste vähendamine Toetuste vähendamine

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

1. Liikmesriigid piiravad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta, kuni 80 000 euroga.

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul; 
(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul; 
(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
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100 000 eurot jääva summa puhul;
(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.
2. Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

2. Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha maksed, mida antakse 
artikli 28 kohaste kliima- ja 
keskkonnakavade raames.

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning
(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.
Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid 
keskmisi standardpalku korrutatuna 
asjaomase põllumajandustootja poolt 
deklareeritud aastaste tööühikute arvuga. 
3. Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
selleks, et aidata rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust ning 
seejärel muid tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetuste alla kuuluvaid 
sekkumisi.

3. Maksete vähendamisest tulenevat 
hinnangulist tulemit kasutatakse eelkõige 
selleks, et aidata rahastada vahendite 
ümberpaigutamise teel kliima- ja 
keskkonnakavasid ning seejärel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis 
on täpsustatud IV peatükis. Selline 
vahendite ümberpaigutamine EAFRDsse 
on osa ÜPP strateegiakava 
finantstabelitest ja selle võib läbi vaadata 
2023. aastal kooskõlas artikliga 90. Sel 
juhul ei kohaldata EAGFist EAFRDsse 
vahendite ümberpaigutamisel artikli 90 
alusel kehtestatud ülempiire.
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Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
vahendite ümberpaigutamise teel EAFRD 
raames rahastatavaid sekkumisliike, mis 
on täpsustatud IV peatükis. Selline 
vahendite ümberpaigutamine EAFRDsse 
on osa ÜPP strateegiakava 
finantstabelitest ja selle võib läbi vaadata 
2023. aastal kooskõlas artikliga 90. Sel 
juhul ei kohaldata EAGFist EAFRDsse 
vahendite ümberpaigutamisel artikli 90 
alusel kehtestatud ülempiire.

Ühtlasi võivad liikmesriigid kasutada kogu 
vastavat tulemit või osa sellest, et rahastada 
jätkusuutlikkuseks antavat täiendavat 
ümberjaotavat sissetulekutoetust või muid 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
alla kuuluvaid sekkumisi.

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

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

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva alajao kohane toetus ei 
tohi mingil juhul tuua kasu keskkonnale 
negatiivset mõju avaldavatele 
tootmissüsteemidele või kolmandatele 
riikidele või rikkuda vastavust XI lisas 
osutatud õigusaktidele.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva alajao kohast toetust ei 
kasutata intensiivpõllumajanduslike 
toimingute rahastamiseks.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida põhilise sissetulekutoetuse 
summa hektari kohta erinevate 
territooriumirühmade vahel, kus on 
sarnased sotsiaalmajanduslikud või 
agronoomilised tingimused.

välja jäetud

Selgitus

Me soovime õiglast ÜPP-d nii liikmesriikides kui ka liikmesriikide vahel. Hoolimata selle 
sõnastusest lubab asjaomane punkt liikmesriikidel jätkata tasandikel toimuva maaviljeluse 
eelistamist, diskrimineerides samal ajal aktiivseid põllumajandustootjaid, kes pakuvad 
avalikke hüvesid vahel rasketes tingimustes mäestikualade rohumaal või segakasutusega 
aladel kõrge loodusväärtusega põllumajanduse vormis.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 Artikkel 20

Toetusõiguste väärtus ja selle ühtlustamine Toetusõiguste väärtus ja selle ühtlustamine

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

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

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida toetusõiguste väärtust 

2. Liikmesriigid võivad otsustada 
diferentseerida toetusõiguste väärtust 
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vastavalt artikli 18 lõikele 2. vastavalt artikli 18 lõikele 2.

3. Liikmesriigid kehtestavad hiljemalt 
2026. taotlusaastaks toetusõiguste väärtuse 
maksimumtaseme liikmesriigi või iga 
liikmesriikide rühma kohta, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

3. Liikmesriigid kehtestavad hiljemalt 
2026. taotlusaastaks toetusõiguste väärtuse 
maksimumtaseme liikmesriigi või iga 
liikmesriikide rühma kohta, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

4. Kui toetusõiguste väärtus, nagu on 
kindlaks määratud vastavalt lõikele 1, ei 
ole liikmesriigis või territooriumide 
rühmas, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2 ühtne, 
tagavad liikmesriigid toetusõiguste 
väärtuste lähenemise ühesugusele 
ühikuväärtusele hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks.

4. Kui toetusõiguste väärtus, nagu on 
kindlaks määratud vastavalt lõikele 1, ei 
ole liikmesriigis või territooriumide 
rühmas, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas artikli 18 lõikega 2 ühtne, 
tagavad liikmesriigid toetusõiguste 
väärtuste lähenemise ühesugusele 
ühikuväärtusele hiljemalt 2026. 
taotlusaastaks.

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

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

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

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

Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada 
kõigi või osa toetusõiguste vähendamist 
väärtuse ulatuses, mis määratakse kindlaks 
vastavalt lõikele 1 ja mis ületab 2026. 
taotlusaasta põhilise sissetulekutoetuse 
keskmist kavandatavat ühikusummat, nagu 

Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada 
kõigi või osa toetusõiguste vähendamist 
väärtuse ulatuses, mis määratakse kindlaks 
vastavalt lõikele 1 ja mis ületab 2026. 
taotlusaasta põhilise sissetulekutoetuse 
keskmist kavandatavat ühikusummat, nagu 
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on sätestatud ÜPP strateegiakavas, mis 
edastatakse kooskõlas artikli 106 lõikega 1 
liikmesriigile või territooriumidele, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

on sätestatud ÜPP strateegiakavas, mis 
edastatakse kooskõlas artikli 106 lõikega 1 
liikmesriigile või territooriumidele, mis on 
kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 
lõikega 2.

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

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

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Punktides a ja b osutatud juhtudel 
võivad liikmesriigid seada prioriteediks 
naised, et saavutada artikli 6 lõike 1 
punktis h viidatud eesmärk.

Selgitus

Üldeesmärkide saavutamiseks kasutatavate erieesmärkide raames edendatakse naiste 
suuremat osalemist majandustegevuses.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 Artikkel 26

Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks

Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 

1. Liikmesriigid näevad ette 
jätkusuutlikkuseks antava täiendava 
ümberjaotava sissetulekutoetuse („täiendav 
ümberjaotav sissetulekutoetus“), mida 
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antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

antakse käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

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

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

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks“, mis on 
kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis g, ning 
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mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

selleks, et suunata vähemalt 4 % oma 
otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhilise sissetulekutoetuse 
raames, millele on osutatud artiklis 17, 
ning kes on äsja esmakordselt tegevust 
alustanud või kes on alustanud tegevust 
noorte põllumajandustootjate toetuse 
taotlemisele 5 eelneva aasta jooksul, 
tingimusel, et seda toetust kasutatakse 
jätkusuutlikuks tootmiseks ning et 
sissetulekud/finantsvarad ei ületa 
artiklis 15 sätestatud ülempiiri.
Erandina esimesest lõigust võivad noored 
põllumajandustootjad, kes on määruse 
(EL) 1307/2013 viimase rakendamisaasta 
jooksul saanud toetust nimetatud määruse 
artikli 50 kohaselt, saada käesolevas 
artiklis nimetatud toetust käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud maksimaalseks 
perioodiks. 

Selgitus

Maksumaksja raha ei tohi jagada sellistele noortele põllumajandustootjatele, kes seda ei vaja 
või kes kasutaksid seda intensiivistamise eesmärkidel, mis pole kooskõlas artiklites 5 ja 6 
sätestatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 Artikkel 28

Kliima- ja keskkonnakavad Kliima- ja keskkonnakavad

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

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima-, keskkonna- ja 
loomade heaolu kavad („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb, ning 
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näeb. toetavad neid kavasid, eraldades 
miinimumina vähemalt 30 % liikmesriigi 
rahaeraldisest, mis on kehtestatud IV 
lisas.

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele või 
nende rühmadele, kes võtavad kohustuse 
kasutada, säilitada ja edendada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid 
ja -süsteeme.

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendatakse 
käesolevat määrust kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade liidu loetelu 
koostamisega, võttes arvesse käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud tingimusi.
Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
täiendavad riiklikud loetelud, tehes valiku 
lõigus 1 osutatud liidu loetelus esitatud 
tavade hulgast. Liikmesriigid seavad 
esikohale kavad, millega kaasnevad 
hüved, edendatakse koostoimet ja 
rõhutatakse integreeritud lähenemisviisi.
Komisjon annab liikmesriikidele vajalikke 
juhiseid, kui nad koostavad riiklikke 
loetelusid kooskõlas artiklis 113 
sätestatud Euroopa ja riiklike ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustikega, et 
hõlbustada parimate tavade vahetamist 
ning parandada teadmistebaasi ja 
lahendusi artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f sätestatud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide saavutamiseks. Erilist 
tähelepanu pööratakse konkreetsetele 
kohalikele, piirkondlikele või riiklikele 
ja/või keskkonnatingimustele või 
piirangutele kohandatud meetmete ja 
kavade võimalikule paljundamisele.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
riiklikesse loeteludesse lisada täiendavad 
kavad, mida ei ole liidu loetelus 
kehtestatud, kui komisjon kiidab need 
heaks artiklites 106 ja 107 sätestatud 
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korras.
Loetelude koostamisel tagavad komisjon 
ja liikmesriigid V jaotise III peatükis 
osutatud menetluses, et loetelusid 
koostatakse ühise jõupingutusena 
põllumajandus- ja keskkonnaasutuste 
vahel, konsulteerides ekspertidega.
Komisjon hindab igal aastal riiklikke 
nimekirju, võttes arvesse nõutavat 
tõhusust, alternatiivide olemasolu ja 
skeemide panust keskkonna- ja 
kliimaalaste erieesmärkide saavutamisse, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f. Hinnangud tehakse 
avalikult kättesaadavaks ning 
ebapiisavuse/negatiivse hinnangu korral 
esitavad liikmesriigid muudetud riiklikud 
loetelud ja kavad artiklis 107 sätestatud 
korras.

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, ning 
oleksid kooskõlas eesmärkidega, mis on 
esitatud artikli 6 lõike 1 punktis b.

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos ja III lisas;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

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

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

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

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

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(a) täiendava toetusena lisaks 
põhilisele sissetulekutoetusele, nagu on 
kehtestatud käesoleva jao 2. alajaos, või

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65. 

(b) toetustena, millega hüvitatakse 
toetusesaajatele täielikult või osaliselt 
kohustustega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud, nagu on sätestatud 
artiklis 65. 

6 a. Liikmesriigid võivad nõuda 
teatavates ökokavades kohustuslikku 
osalemist kõrge loodusliku väärtusega 
aladel või põhjendatud juhtudel, et 
saavutada üht või mitut konkreetset 
keskkonna- ja kliimaalast eesmärki, mis 
on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktides d, 
e ja f.
6 b. Liikmesriigid jätavad ökokavad 
välja artiklis 15 sätestatud võimalikust 
toetuste vähendamise või rahastamise 
maksimaalse taseme kohaldamisalast.

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

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

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

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a (uus)
Looduslikud või muud pindalapõhised 

piirangud
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1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.
2. Kõnealust toetust antakse 
tegelikele põllumajandustootjatele 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 
kohaselt kindlaks määratud alade eest.
3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.
4. Lõikes 3 osutatud täiendavad 
kulud ja saamata jäänud tulud 
arvutatakse seoses looduslike või muude 
alapõhiste piirangutega, võrdluses 
aladega, kus ei ole looduslikke ja muid 
alapõhiseid piiranguid.
5. Toetust antakse aasta kohta 
pindala hektari eest.
6. Liikmesriigid kehtestavad 
minimaalse ja maksimaalse protsendi 
EAGFi kogutoetusest käesolevas artiklis 
osutatud sekkumistele. Kulud 
püsihindades ei tohi erineda rohkem kui 
20 % kuludest vastavalt määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklile 31.

Selgitus

Käesoleva artikli ülekandmine esimesse sambasse jätab rohkem raha teise sambasse 
keskkonna- ja kliimameetmete jaoks.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis hektari või looma kohta.

3. Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust antakse iga-aastase 
toetuse vormis hektari või looma kohta, 
mille summat liikmesriik võib piirata 
toetuse paremaks jaotamiseks.

Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab kooskõlas V 
jaotise III peatükiga, et 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust loomakasvatajatele 
antakse ainult nendele 
põllumajandustootjatele, kes ei ületa oma 
vesikonna jaoks määratud loomkoormuse 
ülempiiri, nagu määratletud direktiivis 
2000/60/EÜ. 
 
 

Selgitus

Kuna tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetustega toetatakse sageli intensiivset 
loomakasvatust liha ja piima tootmiseks, tuleb ületootmise negatiivsete mõjude 
leevendamiseks, eelkõige kliimale ja põllumajandustootjate sissetulekule avalduva negatiivse 
mõju leevendamiseks eraldada toetusi ainult põllumajandusettevõtetele, mis ei ületa 
sätestatud loomkoormusi, ning aidata põllumajandustootjatel minna üle mitmekesisematele 
tootmismudelitele. See kaitsemeede on mõeldud ka ületootmise vältimiseks. Loomkoormuse 
ülempiiride piirkondlikele erinevustele kohandamisel võib lähtuda veepoliitika raamdirektiivi 
veemajanduskavadest.

Muudatusettepanek 86

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

3 b. Kui liikmesriik pakub artiklis 106 
ette nähtud strateegiakavas välja 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse, siis tagab komisjon järgmise:
(a) toetus on kooskõlas põhimõttega 
„ära põhjusta kahju“;
(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 ja 
see ei moonuta siseturgu 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;
(e) vabatahtlikke tootmiskohustusega 
seotud teotusi ei eraldata turgudele, mis 
on kriisis ületootmise või ülepakkumise 
tõttu;
(f) loomakasvatuse jaoks eraldatakse 
toetusi ainult juhul, kui loomkoormus on 
madal ning jääb asjaomaste vesikondade 
ökoloogilise taluvusvõime piiridesse 
vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ ning kui 
see on seotud piisavate sööda- või 
karjamaadega, mida säilitatakse ilma 
väliste sisenditeta.
Kui punktides a–f sätestatud tingimused 
on täidetud, võib komisjon liikmesriigi 
poolt välja pakutud muutujad heaks kiita 
või neid koostöös liikmesriigiga muuta 
vastavalt käesoleva määruse artiklitele 
115 ja 116.

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetused peaksid sõltuma säästlikkuskriteeriumide 
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rangest järgimisest, kuna need toetused moonutavad turgu nii ELis kui ka väljaspool seda, 
viies tootmise ühtedest liikmesriikidest teistesse või kolmandatest riikidest liikmesriikidesse.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetust võib anda üksnes 
järgmistele sektoritele ning toodetele või 
konkreetsetele põllumajanduslikele 
tootmisviisidele seal, kus ületatakse 
loomade heaolu või keskkonna 
miinimumnõudeid, või kus need on 
olulised majanduslikel, sotsiaalsetel või 
keskkonnaga seotud põhjustel ja vajadus 
nende järele on põhjendatud V jaotise III 
peatükis kirjeldatud menetluse alusel, 
kasutades empiirilisi kvantifitseeritavaid 
ja sõltumatult kontrollitavaid tõendeid: 
teravili, õliseemned, valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkruroog ja sigur ning puu- ja 
köögivili.

Selgitus

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetusesaajad on abikõlblikud 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse saamiseks ainult siis, 
kui nende tootmisstandardid on kõrgemad 
kehtivatest keskkonna- ja loomade heaolu 
miinimumstandarditest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetust antakse veiste-, lammaste või 
kitsede eest, määravad liikmesriigid 
kindlaks toetuskõlblikkuse tingimused, et 
toetada loomade identifitseerimist ja 
registreerimist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1760/200032 ning nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 21/200433. Ilma et see piiraks 
muude rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kohaldamist, käsitatakse veiseid, lambaid 
ja kitsi rahastamiskõlblikena seni, kuni 
identifitseerimis- ja registreerimisnõuded 
on liikmesriigi poolt asjaomase 
taotlusaasta konkreetseks kuupäevaks 
täidetud.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust 
võib anda ainult juhul, kui: 

(a) liikmesriik tõendab, et see on 
ainus võimalus, eelkõige seoses 
karjakasvatussüsteemidega, mille puhul 
keskkonnakavasid või toodanguga 
sidumata toetusi võib olla raske kasutada, 
kui kasutada ühiskasutuses karjamaade 
või rändkarjatamise tõttu. 
(b) liikmesriik tõendab tegelikult 
kantud lisakulude ja saamata jäänud tulu 
katmist, et täita artikli 6 lõike 1 punktide 
d, e ja f erieesmärgid. 

__________________
32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
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juuli 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi loomise, veiseliha 
ja veiselihatoodete märgistamise kohta 
ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 
204, 11.8.2000, lk 1).
33 Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta 
määrus (EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, ei anta toetust intensiivsele 
loomakasvatusele. Komisjonil on õigus 
võtta kooskõlas artikliga 138 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, 
määratledes intensiivsete 
loomakasvatussüsteemide liigid, mis ei ole 
toetuskõlblikud tootmiskohustusega 
seotud toetuse saamiseks, välistades 
tõhusalt toetuse saamisest lüpsiloomad, 
veised või lambad ja kitsed, kui 
abikõlblike hektarite ja loomade arvu 
vahel on lahknevused. Selles sättes 
võetakse arvesse karjakasvatuse või 
rändkarjatamise tavasid.

Selgitus

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
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animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui tootmiskohustusega seotud 
toetus on seotud veiste, lammaste ja 
kitsedega, võivad liikmesriigid toetada 
ainult rohuga söödetud loomade kasvatust 
rohumaapõhistes karjatussüsteemides, 
millel on märkimisväärselt kõrgemad 
keskkonna- või loomade heaolu 
tulemused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
käesoleva määruse V jaotises kirjeldatud 
menetluse tagamisel, et ÜPP 
strateegiakavad sisaldavad sätteid, millega 
tagatakse, et strateegiakava 
programmiperioodi lõpuks ei tohi 
kariloomade kogu loomkoormus 
liikmesriigi kohta ületada 0,7 loomühikut 
hektari kohta.

Selgitus

Looma- ja taimekasvatust tuleb tasakaalustada. ÜPP-s on pretsedent, sest kariloomade 
tihedus määrati kümneks aastaks alates 2003. aastast. Eurostati andmetel on liikmesriikide 
praegune keskmine kariloomade kogu loomkoormus 0,75 loomühikut hektari kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 31 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kontsentreeritud 
loomasöödatoimingud ei ole abikõlblikud 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
saamiseks.

Selgitus

Looma- ja taimekasvatuse uuesti tasakaalustamine on hädavajalik, tagades, et kariloomade 
populatsioon ühe põllumajandusettevõtte kohta ei ületaks näiteks mäletsejaliste puhul 
püsirohumaa või ajutiste rohumaade sööda baaspinda. See piirab struktuurilist ületootmist, 
ülemäärastest toitainetest tingitud keskkonnareostust ja vähendab kliimamõjusid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Seire

Artiklis 119 a (uus) kirjeldatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
seire osana jälgivad liikmesriigid ja 
komisjon antud tootmiskohustusega 
seotud toetust. Kui avastatakse 
negatiivseid mõjusid, siis asjaomase 
sektori tootmiskohustusega seotud 
toetused peatatakse või vähendatakse 
neid, et täita eespool osutatud tingimused. 
Komisjon on volitatud algatama dialooge 
arenevate partnerriikidega, kui 
tootmiskohustusega seotud toetused 
avaldavad negatiivset mõju kohaliku 
põllumajandus- ja toidusektori arengule, 
eesmärgiga võtta parandusmeetmeid 
(sealhulgas ELi kaubanduspoliitika 
raames), et neid negatiivseid mõjusid 
leevendada. 
Vajaduse korral võib komisjon vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
138, täiendades käesolevat määrust 
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meetmetega, mida liikmesriigid peavad 
võtma, kui eraldavad tootmiskohustusega 
seotud toetusi, et kõrvaldada negatiivsed 
mõjud põllumajandus- ja toidusektori 
arengule partnerriikides. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Puuvilla eritoetust antakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.

1. Puuvilla eritoetust antakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa hektari 
kohta. Maa-ala on toetuskõlblik üksnes 
siis, kui see paikneb põllumajandusmaal, 
millel liikmesriik on puuvillakasvatuse 
heaks kiitnud, sellele on külvatud 
liikmesriigi heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel. Puuvilla 
monokultuur jäetakse välja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liblikõieliste taimede sektor;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Jäetakse välja (q) sealiha ja t) linnuliha, mida ei ole kunagi ühise põllumajanduspoliitika 
raames subsideeritudki, ning kus kasutatakse loomade intensiivpõllumajanduslikke või 
kontsentreeritud söötmistoiminguid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 Artikkel 42

Eesmärgid puu- ja köögiviljasektoris Eesmärgid puu- ja köögiviljasektoris

Puu- ja köögiviljasektoris püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

Olenemata artiklite 5 ja 6 üldeesmärkidest 
püütakse puu- ja köögiviljasektoris 
saavutada järgmisi eesmärke:

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 
erieesmärkidega;

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

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

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

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

(d) arendada välja, rakendada ja 
edendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, keskkonnahoidlikke 
viljelustavasid ja tootmistehnoloogiat, 

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

loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla, õhu, elurikkuse ja muude 
loodusvarade kaitset; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides e ja f osutatud erieesmärkidega; 

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d; 

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d; 

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

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

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

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

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

(h) suurendada puu- ja 
köögiviljasektori toodete tarbimist nii 
värskelt kui ka töödeldult; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 punktis i 
osutatud erieesmärkidega;

(i) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(i) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
puu- ja köögiviljaturu kriise ja nendega 
toime tulla; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 Artikkel 43

Sekkumisliigid puu- ja köögiviljasektoris Sekkumisliigid puu- ja köögiviljasektoris

1. Artikli 42 punktides a–h osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 

1. Artikli 42 punktides a–h osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
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ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

kolm või rohkem sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

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

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

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

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

(c) mahepõllumajanduslik tootmine; (c) mahepõllumajanduslik tootmine;

(d) integreeritud tootmine; (d) integreeritud tootmine, mis 
edendab, arendab ja rakendab 
keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid ja 
tootmistehnoloogiat, loodusvarade 
säästvat kasutamist, eelkõige vee, mulla ja 
muude loodusvarade kaitset, vähendades 
samal ajal sõltuvust pestitsiididest;

(e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

(e) meetmed mulla säilitamiseks ja 
mulla süsinikusisalduse suurendamiseks;

(f) meetmed, millega luua ja säilitada 
elurikkust soodustavaid elupaiku või 
maastikku, sealhulgas ajalooliste objektide 
säilitamine;

(f) meetmed, millega luua ja säilitada 
elurikkust soodustavaid elupaiku või 
maastikku, sealhulgas ajalooliste objektide 
säilitamine;

(g) meetmed taastuvenergia 
säästmiseks ja energiatõhususe ja 
suurendamiseks;

(g) meetmed taastuvenergia 
säästmiseks ja energiatõhususe ja 
suurendamiseks;

(h) meetmed kahjurikindluse 
suurendamiseks;

(h) meetmed kultuuride säästva 
kahjurikindluse parandamiseks, edendades 
integreeritud kahjuritõrje (IPM) 
kontseptsiooni;

(i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 
säästmine ja drenaaž;

(i) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas vee 
säästmine ja drenaaž;

(j) meetmed jäätmetekke (j) meetmed jäätmetekke 
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vähendamiseks ja jäätmekäitluse 
tõhustamiseks;

vähendamiseks ja jäätmekäitluse 
tõhustamiseks;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

(k) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada puu- ja köögiviljasektori 
toodete transpordi jätkusuutlikkust ja 
tõhusust ning toodete säilitamist;

(l) meetmed kliimamuutuste riski 
maandamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja taastuvenergia kasutamise 
suurendamiseks;

(l) meetmed kliimamuutuste riski 
maandamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja taastuvenergia kasutamise 
suurendamiseks;

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(m) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

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

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

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

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootekvaliteedi hoidmise ja 
tõstmise, turustamistingimuste 
parandamise, agroökoloogia, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

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

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

2. Artikli 42 punktis i osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

2. Artikli 42 punktis i osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

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

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

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

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

(c) viljapuuaedade taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast tervisega seotud või 
fütosanitaarsetel põhjustel kohustuslikku 
väljajuurimist liikmesriigi pädeva asutuse 
korraldusel;

(c) viljapuuaedade taasistutamine, kui 
see on vajalik pärast tervisega seotud või 
fütosanitaarsetel põhjustel kohustuslikku 
väljajuurimist liikmesriigi pädeva asutuse 
korraldusel;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(e) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(e) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(f) puu- ja köögivilja koristamata 
jätmine, mis seisneb käimasoleva 
tootmistsükli lõpetamises konkreetsel alal, 
kus toode on hästi arenenud, terve, veatu ja 
turustatava kvaliteediga, välja arvatud 
toodete hävinemine ilmastikutingimuste 
või haiguse tõttu;

(f) puu- ja köögivilja koristamata 
jätmine, mis seisneb käimasoleva 
tootmistsükli lõpetamises konkreetsel alal, 
kus toode on hästi arenenud, terve, veatu ja 
turustatava kvaliteediga, välja arvatud 
toodete hävinemine ilmastikutingimuste 
või haiguse tõttu;

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

(g) saagikindlustus, mis aitab kaitsta 
tootjate sissetulekut loodusõnnetustest, 
halbadest ilmastikutingimustest, haigustest 
või kahjurite levikust tulenevate kahjude 
vastu ning millega on samal ajal tagatud, et 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid;

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate juhendamine;

(h) muude määruse (EL) nr 1308/2013 
alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide liitude või 
üksiktootjate juhendamine;

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

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

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(j) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate ning pestitsiidide 
säästva kasutamisega.

(k) nõustamisteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, integreeritud 
taimekaitse rakendamise ning pestitsiidide 
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säästva kasutamisega.

3. Iga liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks sekkumised, mis 
vastavad lõigete 1 ja 2 kohaselt valitud 
sekkumisliikidele.

3. Iga liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks sekkumised, mis 
vastavad lõigete 1 ja 2 kohaselt valitud 
sekkumisliikidele.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada 
vähemalt ühte artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärki mesindussektoris.

Olenemata artiklite 5 ja 6 
üldeesmärkidest, püüavad liikmesriigid 
saavutada artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärke mesindussektoris.

Muudatusettepanek101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 Artikkel 49

Sekkumisliigid mesindussektoris ja liidu 
rahaline toetus

Sekkumisliigid mesindussektoris ja liidu 
rahaline toetus

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse 
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Mesindussektoris valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas iga 
artikli 6 lõikega 1 ette nähtud konkreetse 
eesmärgi puhul ühte või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele;

(a) tehniline abi mesinikele ja nende 
organisatsioonidele;

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

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

(c) meetmed rändmesindamise 
ratsionaliseerimiseks;

(c) meetmed rändmesindamise 
ratsionaliseerimiseks;

(d) laboratooriumide toetamise 
meetmed mesindustoodete analüüsimiseks;

(d) laboratooriumide toetamise 
meetmed mesindustoodete analüüsimiseks;

(e) mesitarude taasasustamine liidus; (e) mesitarude taasasustamine liidus;

(f) koostöö asutustega, kes on (f) koostöö asutustega, kes on 
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spetsialiseerunud mesindamist ja 
mesindustooteid käsitlevate 
teadusprogrammide rakendamisele;

spetsialiseerunud mesindamist ja 
mesindustooteid käsitlevate 
teadusprogrammide rakendamisele;

(g) turujärelevalve; (g) turujärelevalve;

(h) meetmed toodete kvaliteedi 
parandamiseks.

(h) meetmed toodete kvaliteedi 
parandamiseks.

2. Iga liikmesriik põhjendab oma ÜPP 
strateegiakavas konkreetsete eesmärkide ja 
sekkumisliikide valikut. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad 
liikmesriigid kindlaks sekkumised.

2. Iga liikmesriik põhjendab oma ÜPP 
strateegiakavas konkreetsete eesmärkide ja 
sekkumisliikide valikut. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad 
liikmesriigid kindlaks sekkumised.

3. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette omapoolse rahastamise 
oma ÜPP strateegiakavades valitud 
sekkumisliikide puhul.

3. Iga liikmesriik näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette omapoolse rahastamise 
oma ÜPP strateegiakavades valitud 
sekkumisliikide puhul.

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

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

5. Oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel küsib iga liikmesriik nõu 
mesindussektori 
esindusorganisatsioonidelt.

5. Oma ÜPP strateegiakava 
koostamisel küsib iga liikmesriik nõu 
mesindussektori 
esindusorganisatsioonidelt.

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude arvu.

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
igal aastal oma territooriumil olevate 
mesitarude arvu.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 Artikkel 51

Eesmärgid veinisektoris Eesmärgid veinisektoris

Liikmesriigid püüavad saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki veinisektoris:

Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad 
liikmesriigid saavutada järgmisi eesmärke 
a ja ia ning võivad püüda saavutada ühte 
või mitut muud eesmärki b – i 
veinisektoris

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

konkurentsivõimet, sealhulgas aidata kaasa 
säästlike tootmissüsteemide edendamisele 
ja liidu veinisektori keskkonnamõju 
vähendamisele. See hõlmab 
keskkonnasäästlike tootmismeetodite, 
keskkonnahoidlike viljelustavade ja 
tootmistehnoloogia rakendamist ning 
loodusvarade säästvat kasutamist, 
vähendades samal ajal sõltuvust 
pestitsiididest; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b–f ja h 
osutatud erieesmärkidega;

(b) tõhustada liidu veiniettevõtete 
tulemuslikkust ning nende kohandamist 
turunõudlusele, samuti suurendada nende 
konkurentsivõimet viinamarjasaaduste 
tootmisel ja turustamisel, sealhulgas 
energia säästmine, üleilmne energiatõhusus 
ja säästlikkuse protsessid; kõnealused 
eesmärgid on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides a–e, g ja h osutatud 
erieesmärkidega; 

(b) tõhustada liidu veiniettevõtete 
tulemuslikkust ning nende kohandamist 
turunõudlusele, samuti suurendada nende 
pikaajalist konkurentsivõimet 
viinamarjasaaduste tootmisel ja 
turustamisel, sealhulgas energia säästmine, 
üleilmne energiatõhusus ja säästlikkuse 
protsessid; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a–e, g ja 
h osutatud erieesmärkidega; 

(c) aidata taastada tasakaalu liidu 
veinituru pakkumise ja nõudluse vahel, et 
vältida turukriise; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud 
erieesmärgiga;

(c) aidata taastada tasakaalu liidu 
veinituru pakkumise ja nõudluse vahel, et 
vältida turukriise; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud 
erieesmärgiga;

(d) aidata kaitsta liidu veinitootjate 
sissetulekut loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktis a osutatud eesmärgiga; 

(d) aidata kaitsta liidu veinitootjate 
sissetulekut loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktis a osutatud eesmärgiga; 

(e) suurendada liidu 
viinamarjasaaduste turustamisvõimalusi ja 
konkurentsivõimet, arendades selleks 
eelkõige uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
tehnoloogiaid ning andes lisandväärtust 
tarneahela kõigis etappides, kaasa arvatud 
teadmussiirde element; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c, 
e ja i osutatud erieesmärkidega;

(e) suurendada liidu 
viinamarjasaaduste turustamisvõimalusi ja 
konkurentsivõimet, arendades selleks 
eelkõige uuenduslikke tooteid, protsesse ja 
tehnoloogiaid ning andes lisandväärtust 
tarneahela kõigis etappides, kaasa arvatud 
teadmussiirde element; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c, 
e ja i osutatud erieesmärkidega;

(f) kasutada veinitootmise 
kõrvalsaadusi tööstuses ja energeetikas 
liidu veini kvaliteedi tagamiseks, kaitstes 
samal ajal keskkonda; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 

(f) kasutada veinitootmise 
kõrvalsaadusi ja jääke tööstuses ja 
energeetikas liidu veini kvaliteedi 
tagamiseks, kaitstes samal ajal keskkonda, 
kaitstes samal ajal keskkonda; kõnealune 
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osutatud erieesmärkidega; eesmärk on seotud artikli 6 lõike 1 
punktides d ja e osutatud erieesmärkidega;

(g) aidata kaasa tarbijate teadlikkuse 
suurendamisele veini vastutustundlikust 
tarbimisest ning liidu veini 
kvaliteedikavadest; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides b ja i 
osutatud erieesmärkidega; 

(g) aidata kaasa tarbijate teadlikkuse 
suurendamisele veini vastutustundlikust 
tarbimisest; kõnealune eesmärk on seotud 
artikli 6 lõike 1 punktides b ja i osutatud 
erieesmärkidega;

(h) tõhustada liidu viinamarjaveinide 
konkurentsivõimet kolmandates riikides; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides b ja h osutatud 
eesmärkidega;
(i) aidata suurendada vastupidavust 
turukõikumiste vastu; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktis a 
osutatud eesmärgiga.

(i) aidata suurendada vastupidavust 
turukõikumiste vastu; kõnealune eesmärk 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktis a 
osutatud eesmärgiga.

(i a) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse; 
see eesmärk on seotud artikli 6 lõike 1 
punktis d osutatud erieesmärkidega.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 51 esitatud eesmärkide 
seast valitud iga eesmärgi saavutamiseks 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas ühe või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Artiklis 51 esitatud eesmärkide 
seast valitud iga eesmärgi saavutamiseks 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas kaks või rohkem 
sekkumist järgmistest sekkumisliikidest:

Muudatusettepanek 104

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine, 
sealhulgas viinapuude taasistutamine, kui 

(a) viinamarjaistanduste 
ümberkorraldamine ja muutmine, 
sealhulgas viinamarjaistanduste 
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see on vajalik pärast kohustuslikku 
väljajuurimist taimetervisega seotud ja 
fütosanitaarsetel põhjustel liikmesriigi 
pädeva asutuse juhiste kohaselt; siia alla ei 
kuulu viinamarjaistanduste tavapärane 
uuendamine, mis seisneb selles, et kui 
viinapuud on ealiselt vananenud, 
istutatakse samale maatükile varasemat 
viljelussüsteemi kasutades sama 
viinamarjasort;

geneetilise mitmekesisuse ning 
struktuurse ja põllukultuuridega 
mitteseotud bioloogilise mitmekesisuse 
parandamine, et ennetada 
monokultuuriliste maastike teket, 
mullahooldus, mis hõlmab taimkatet ja 
pestitsiidivaba umbrohutõrjet, viinapuude 
taasistutamine, kui see on vajalik pärast 
kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud ja fütosanitaarsetel 
põhjustel liikmesriigi pädeva asutuse 
juhiste kohaselt või pärast vabatahtlikku 
väljajuurimist taasistutamise eesmärgil 
kliimamuutustega kohanemise põhjustel; 
siia alla ei kuulu viinamarjaistanduste 
tavapärane uuendamine, mis seisneb selles, 
et kui viinapuud on ealiselt vananenud, 
istutatakse samale maatükile varasemat 
viljelussüsteemi kasutades sama 
viinamarjasort;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tuua viinamarjaistanduste ümberkorraldusmeetmetesse sisse 
vabatahtliku väljajuurimise rahastamise võimalus, et taasistutada kliimamuutustega 
kohanemise eesmärgil.

Muudatusettepanek 105

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) saagikindlustus loodusõnnetusega 
võrreldavatest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tingitud kahju, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loomadest, taime haigustest või kahjurite 
levikust tulenevate kahjude vastu;

(d) saagikindlustus loodusõnnetusega 
võrreldavatest ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tingitud kahju, 
halbadest ilmastikutingimustest, 
loomadest, taime haigustest või kahjurite 
levikust tulenevate kahjude vastu; 
kindlustust ei anta, kui tootjad ei võta 
aktiivselt meetmeid nende riskide 
miinimumini viimiseks;

Selgitus

Riskijuhtimine/kindlustus ei tohi kinnistada vastutustundetuid/iganenud 
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põllumajandustavasid, või muidu toob see kaasa aina piiratumaks muutuvate maaelu arengu 
vahendite tohutu ülekulutamise. Kliimamuutused ja sellega seotud äärmuslikud ilmastikuolud 
on olnud juba kümme aastat reaalsus, seega soodustaks iga tulevikku vaatav ja rahaliselt 
tõhus/ressursitõhus poliitika selle võimaluse kavandamist. Selle asemel tuleks ÜPPst toetada 
põllumajandusettevõtjate kohanemist kliimamuutuste ja muude mõjudega, rahastades seda 
maaelu arengu ja ökokavade muude osade kaudu.

Muudatusettepanek 106

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teavitustegevus liikmesriikides 
seoses liidu veinide vastutustundliku 
tarbimise soodustamisega ning 
päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid 
hõlmavate liidu kvaliteedikavade 
edendamisega;

välja jäetud

Selgitus

Võimalus rahastada veini müügiedendusmeetmeid nii siseturul kui ka kolmandates riikides 
tuleks lõpetada, et kaotada tervishoiuga kokkusobimatud toetused ja tagada riigi raha tõhus 
kasutamine, samuti selleks, et rakendada poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet.

Muudatusettepanek 107

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kolmandates riikides toimuv 
müügiedendustegevus, mis koosneb ühest 
või mitmest järgmisest elemendist:

välja jäetud

i) avalikud suhted, müügiedendus- 
või reklaamimeetmed, eelkõige need, mis 
rõhutavad liidu toodete kõrgeid 
standardeid, eriti seoses kvaliteedi, 
toiduohutuse või keskkonnaga;
ii) osalemine rahvusvahelise 
tähtsusega üritustel, messidel või 
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näitustel;
iii) teavituskampaaniad, mis 
tutvustavad eelkõige päritolunimetusi, 
geograafilisi tähiseid ja mahetootmist 
hõlmavaid liidu süsteeme;
iv) uurimused uute turgude kohta, 
mis on vajalikud turuväljundite 
laiendamiseks;
v) uurimused teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete tulemuste 
hindamiseks;
vi) tehniliste toimikute 
ettevalmistamine, sealhulgas 
laboratoorsed testid ja hindamised, 
veinivalmistustavade eeskirjade, 
taimekaitse- ja hügieenieeskirjade, aga ka 
muude kolmandate riikide nõudmiste 
jaoks veinisektori toodete impordil, et 
hõlbustada juurdepääsu kolmandate 
riikide turgudele;

Selgitus

Ajal, kui ÜPP rahastust vähendatakse, ei tohiks ÜPPst toetada müügiedendust kolmandates 
riikides. Asjaolu, et Champagne’i kaubamärgid, sealhulgas suured rahvusvahelised 
ettevõtted, kes toetust ei vaja, on ELi poolt toetatud müügiedenduskampaaniate tõttu 
Prantsusmaal suurimad ÜPP toetusesaajad, on tekitanud palju kriitikat. Peame sellised tavad 
kaotama ja lõpetama müügiedenduskampaaniate rahastamise.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) meetmed veekasutuse ja -
majanduse parandamiseks, sealhulgas 
veevarude säilitamine ja drenaaž;

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) mahepõllumajandus;

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) muud meetmed, sealhulgas need, 
mille eesmärk on järgmine:
i) mullakaitse ja muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;
ii) elurikkust soodustavate elupaikade 
või loodusmaastike, sealhulgas ajalooliste 
iseärasuste säilitamine;
iii) kahjurikindluse ja 
viinamarjahaiguste suhtes 
vastupanuvõime suurendamine;
iv) jäätmetekke vähendamine ja 
jäätmekäitluse parandamine.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu rahaline toetus artikli 52 
lõike 1 punktis d osutatud saagikindlustuse 
korral ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:

4. Liidu rahaline toetus artikli 52 
lõike 1 punktis d osutatud saagikindlustuse 
korral makstakse üksnes tootjatele, kes 
võtavad meetmeid, millega vähendatakse 
aktiivselt riske või kõrvaldatakse need (nt 
mullakaitse, mulla ülemise kihi 
suurendamine, struktuurse, bioloogilise ja 
geneetilise mitmekesisuse lisamine 
kultuurmaastikule, ning see ei tohi ületada 
järgmisi piirväärtusi:
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) punktis a osutatud kahjude ja 
halbadest ilmastikutingimustest tulenevate 
kahjude vastu;

i) punktis a osutatud vältimatute 
kahjude ja halbadest ilmastikutingimustest 
tulenevate kahjude vastu;

Selgitus

Riskijuhtimine/kindlustus ei tohi kinnistada vastutustundetuid/iganenud 
põllumajandustavasid, või muidu toob see kaasa aina piiratumaks muutuvate maaelu arengu 
vahendite tohutu ülekulutamise. Kliimamuutused ja sellega seotud äärmuslikud ilmastikuolud 
on olnud juba kümme aastat reaalsus, seega soodustaks iga tulevikku vaatav ja rahaliselt 
tõhus/ressursitõhus poliitika selle võimaluse kavandamist. Selle asemel tuleks ÜPPst toetada 
põllumajandusettevõtjate kohanemist kliimamuutuste ja muude mõjudega, rahastades seda 
maaelu arengu ja ökokavade muude osade kaudu.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 4 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) loomade tekitatud kahjude ning 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tulenevate kahjude vastu.

ii) loomade tekitatud vältimatute 
kahjude ning taimehaigustest või kahjurite 
levikust tulenevate vältimatute kahjude 
vastu.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liidu rahaline toetus 
teavitustegevusele ja müügiedendusele, 
millele on osutatud artikli 52 lõike 1 
punktides g ja h, ei tohi ületada 20% 
rahastamiskõlblikest kuludest.
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Selgitus

Perioodil, mil ÜPP rahastamist vähendatakse, kuuluvad Champagne’i kaubamärgid, 
sealhulgas suured rahvusvahelised ettevõtted, kes ei vaja raha, suurimate ÜPP toetusesaajate 
hulka Prantsusmaal (näiteks), sest nad saavad kasu ELi toetatud reklaamikampaaniatest. See 
ei ole vastuvõetav, mistõttu tuleb selle meetme rahastamist ELi vahenditest vähendada, et 
seda oleks võimalik kasutada juhul, kui rahastamine on tõesti vajalik.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga asjaomane liikmesriik esitab 
oma ÜPP strateegiakavas selliste kulude 
minimaalse osakaalu, mis on ette nähtud 
keskkonnakaitseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks, tootmissüsteemide ja -
protsesside jätkusuutlikkuse tõhustamiseks, 
liidu veinisektori keskkonnamõju 
vähendamiseks, energia säästmiseks ja 
ülemaailmse energiatõhususe 
parandamiseks veinisektoris.

4. Iga asjaomane liikmesriik esitab 
oma ÜPP strateegiakavas selliste kulude 
minimaalselt 20%-lise osakaalu, mis on 
ette nähtud keskkonnakaitseks, 
kliimamuutustega kohanemiseks, 
tootmissüsteemide ja -protsesside 
jätkusuutlikkuse tõhustamiseks, liidu 
veinisektori keskkonnamõju 
vähendamiseks, energia säästmiseks ja 
ülemaailmse energiatõhususe 
parandamiseks veinisektoris.

Selgitus

Protsendiline osakaal, mis on eraldatud keskkonna ja kliima seisukohalt olulistele 
meetmetele, on sama nagu puu- ja köögiviljasektori sekkumiste puhul.

Muudatusettepanek 116

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et summa, 
mis laekub ühele lõplikule toetusesaajale 
sekkumiste eest veinisektoris, ei ole 
suurem kui 200 000 eurot.
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Selgitus

Tõsiasi, et mitu sama rahvusvahelise ettevõtja omanduses olevat Champagne’i kaubamärki 
on saanud käimasoleval programmiperioodil mitu miljonit eurot, on tekitanud Prantsusmaal 
pahameelt. Kehtestada tuleks selged piirangud.

Muudatusettepanek 117

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Toetus sõltub keskkonna- ja 
bioloogilise mitmekesisuse nõuetest, mis 
lähevad kaugemale 
miinimumstandarditest ning mille juures 
keskendutakse eriti maastikule 
iseloomulike joonte säilitamisele ja 
bioloogilist mitmekesisust soodustavate 
viljelustavade rakendamisele.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks ühe või mitu 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks kaks või rohkem 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 Artikkel 56

Eesmärgid oliiviõli ja lauaoliivide sektoris Eesmärgid oliiviõli ja lauaoliivide sektoris

Artikli 82 lõikes 4 osutatud liikmesriigid 
püüavad saavutada ühte või mitut järgmist 
eesmärki oliiviõli ja lauaoliivide sektoris:

Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad artikli 
82 lõikes 4 osutatud liikmesriigid 
saavutada vähemalt eesmärki c ja ühte või 
mitut järgmist eesmärki oliiviõli ja 
lauaoliivide sektoris:

(a) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
tootmise juhtimist ja korraldamist; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktides a ja b osutatud 
erieesmärkidega;

(a) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
tootmise juhtimist ja korraldamist; 
kõnealune eesmärk on seotud artikli 6 lõike 
1 punktides a ja b osutatud 
erieesmärkidega;

(b) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
sektori keskmise pikkusega ja pikaaegset 
konkurentsivõimet eelkõige sektori 
kaasajastamise teel; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
erieesmärgiga;

(b) tõhustada oliiviõli ja lauaoliivide 
sektori keskmise pikkusega ja pikaaegset 
konkurentsivõimet eelkõige sektori 
kaasajastamise teel; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud 
erieesmärgiga;

(c) vähendada keskkonnamõju ja 
panustada kliimameetmetesse oliivipuude 
kasvatamise teel; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d ja e 
osutatud erieesmärkidega; 

(c) vähendada keskkonnamõju ja 
panustada kliimameetmetesse, 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
leevendamisse oliivipuude kasvatamise 
teel, sealhulgas edendades 
mitmekultuurilisi maastikke ja tõhustades 
mullahooldust; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
osutatud erieesmärkidega;

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

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

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

(e) teha teadusuuringuid jätkusuutlike 
tootmismeetodite vallas ja arendada need 
meetodid välja, sealhulgas süsteemsed 
meetodid kahjuritega toimetulemiseks, 
alternatiivid pestitsiidide kasutamisele, 
integreeritud taimekaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine ja taastamine, 
agroökosüsteemi vastupanuvõime 
kliimamuutustele ja kahjuritele, 
majanduslikku kaasavust edendavad ja 
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turu arengut toetavad uuenduslikud 
tootmistavad, sealhulgas sissetulekute 
mitmekesistamine; kõnealune eesmärk on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, c ja i 
osutatud erieesmärkidega;

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

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

(f a) bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemi teenuste kaitse ja 
parandamine, sealhulgas mulla 
säilitamine.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja ühe või mitu artiklis 
60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja kaks või rohkem 
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a JAGU
LIBLIKÕIELISTE KULTUURIDE 

SEKTOR
Artikkel 58 a

Liblikõieliste kultuuride sektori eesmärgid 
Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
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artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad 
liikmesriigid saavutada liblikõieliste 
kultuuride sektoris järgmisi eesmärke: 
(a) toetuskava suurendab ELis 
säästvat kaunviljade tootmist ja tarbimist, 
et suurendada toidu ja söödaga 
omavarustatust vastavalt I lisas esitatud 
eesmärkidele; 
(b) sellest maksest toetatavad 
liblikõieliste kultuurid peavad olema osa 
vähemalt nelja-aastasest külvikordade 
süsteemist või liikide segust põllumaal 
asuval ajutisel rohumaal. See on 
kooskõlas artiklis 28 nimetatud kliima ja 
keskkonna toetuskavadega (nn 
ökokavad), mille kohaselt saab toetust 
eraldada nelja-aastastele ja pikematele 
külvikorrasüsteemidele. Selle skeemiga 
võib eraldada toetusi ka alaviljelusele ja 
segaviljelusele, nt maaristiku abil, mis 
muude meetmete raames toetust ei saa; 
(c) suure liigilise mitmekesisusega 
karjamaad või suure liigilise 
mitmekesisusega sööda jaoks kasutataval 
liblikõielisi liike sisaldaval tõeliselt 
püsival karjamaal asuva niidu niitmist 
võib samuti toetada tingimusel, et ei toimu 
ümberkündmist või ümberkülvamist (nn 
värskendamine); 
(d) nende maksetega ei toetata 
monokultuurilist või pidevat liblikõieliste 
kultuuride kasvatamist; 
(e) vähendada sõltuvust 
kontsentreeritud söödasegudest, mis 
sisaldavad soja, eelkõige sellisest 
piirkonnast pärinevat 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; 
(f) sulgeda toitainete ringlus ja piirata 
see kohalikele vesikondadele kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ; 
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(g) tugevdada kohalikke ja 
piirkondlikke toidu- ja loomasöödaturge 
ja kohalike tingimustega kohandatud 
madala sisendiga seemnesortide turge. 
Asjaomases sektoris rahastatavad 
meetmed peavad olema kooskõlas liidu 
kliima- ja keskkonnaalaste kohustuste ja 
õigusaktidega ega tohi põhjustada otsest 
või kaudset maakasutuse muutust, 
avaldades tõeliselt positiivset mõju seoses 
ülemaailmse kasvuhoonegaaside heitega 
globaalse biosfääri haldusmudeli 
(GLOBIOM) järgi. 

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 b
Sekkumisliigid

Artiklis 58 a osutatud eesmärkide 
saavutamiseks valivad liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakavades ühe või mitu 
järgmistest sekkumisliikidest: 
(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas tegevused, mille 
eesmärk on: 
i) mullakaitse, sealhulgas tõeline ja 
tõestatud muldade süsinikusisalduse 
suurendamine, ilma süsteemse 
tuginemiseta pestitsiididele; 
ii) veekasutuse ja veemajanduse, 
sealhulgas vee säästmise tõhustamine; 
iii) muutuvate kliimatingimustega 
kohandatud puu- ja köögiviljasortide ning 
viljelustavade kasutamise edendamine; 
iv) viljelustavade parandamine, et 
suurendada kultuuride kahjurikindlust ja 
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vähendada nende vastuvõtlikkust 
kahjuritele; 
v) pestitsiidide kasutamise ja neist 
sõltumise vähendamine; 
vi) elurikkust soodustavate 
põllumajanduslike elupaikade loomine ja 
säilitamine pestitsiide kasutamata; 
(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega, samuti 
põllumajandustootjapoolse kõige 
asjakohasema külvikorra valimise osas; 
(c) koolitus, sealhulgas kootsimine ja 
parimate tavade vahetamine; 
(d) mahepõllumajanduslik tootmine ja 
meetodid; 
(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada toodete transpordi 
jätkusuutlikkust ja tõhusust ning toodete 
säilitamist; 

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 Artikkel 59

Eesmärgid muudes sektorites Eesmärgid muudes sektorites

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

Olenemata üldeesmärke käsitlevate 
artiklite 5 ja 6 järgimisest püüavad 
liikmesriigid saavutada järgmisi eesmärke 
d –e ja võivad püüda saavutada ühte või 
mitut järgmist eesmärki artikli 39 punktis f 
osutatud muudes sektorites:

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi ja koguse, tootmiskulude 
optimeerimise, investeeringutasuvuse ja 
omahindade tasakaalustamisega; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a, b, c ja i osutatud 

(a) planeerida tootmist ja kohandada 
seda vastavalt nõudlusele, eriti seoses 
kvaliteedi mitmekesisuse ja koguse, 
tootmiskulude optimeerimise, 
investeeringutasuvuse ja omahindade 
tasakaalustamisega; kõnealused eesmärgid 
on seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c 
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erieesmärkidega; ja i osutatud erieesmärkidega;

(b) tarnete koondamine ja 
asjaomastetoodete toodete turule laskmine; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

(b) tarnete koondamine ja 
asjaomastetoodete toodete turule laskmine; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides a ja c osutatud 
erieesmärkidega;

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

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

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

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjuri- ja haiguskindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid, 
sealhulgas edendades integreeritud 
taimekaitset, tootmistehnoloogiat ja 
tootmismeetodeid, bioturvalisusmeetmeid 
ja loomade haigustele vastupanuvõime 
parandamise meetmeid, vähendades 
samal ajal antibiootikumide kasutamist, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist ja 
taastamist, eelkõige vee, mulla ja muude 
loodusvarade kaitset, heitkoguste 
vähendamist ja energiatõhusust; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega; 

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

(e) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktis d;

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

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

(g) korraldada ühe või mitme artikli 
40 punktis f osutatud sektori toodete 
müügiedendust ja turustamist; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides b ja c osutatud 
erieesmärkidega;
(h) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
ühe või mitme artikli 39 punktis f osutatud 
ühe või mitme sektori turukriise ja nendega 
toime tulla. kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

(h) vältida ja juhtida riske, et hoida ära 
ühe või mitme artikli 39 punktis f osutatud 
ühe või mitme sektori turukriise ja nendega 
toime tulla. Kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud erieesmärkidega.

Muudatusettepanek124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 Artikkel 60

Sekkumisliigid Sekkumisliigid

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas kaks 
või rohkem sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas tegevused, mille 
eesmärk on:

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse; 
teadusuuringuteks mõeldud ja 
eksperimentaaltoodang ning muud 
meetmed, sealhulgas tegevused, mille 
eesmärk on:

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;

i) mullakaitse ja mulla viljakuse ja 
struktuuri taastamine, sealhulgas mulla 
süsiniku sidumise võime suurendamine 
ning väetistest tulenevate saasteainete 
vähendamine;

ii) veekasutuse ja -majanduse 
parandamine, sealhulgas vee säästmine ja 
drenaaž;

ii) veekasutuse ja -majanduse 
parandamine, sealhulgas vee säästmine ja 
drenaaž;

iii) ebasoodsate ilmastikutingimuste 
tekitatud kahju vältimine ning muutuvatele 

iii) ebasoodsate ilmastikutingimuste 
tekitatud kahju vältimine ning muutuvatele 
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kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide ning viljelustavade 
kasutamine;

kliimatingimustele kohandatud puu- ja 
köögiviljasortide ning viljelustavade 
kasutamine;

iv) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

iv) energia säästmine ja 
energiatõhususe suurendamine;

v) ökoloogiline pakendamine; v) jäätmete vähendamine vähema 
pakendamise ja ökoloogilise pakendamise 
kaudu;

vi) loomatervis ja loomade heaolu; vi) loomatervis ja loomade heaolu, 
sealhulgas säästev majandamine ning 
troopiliste ja zoonootiliste haiguste 
ennetamine;

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

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

viii) kahjurikindluse suurendamine; viii) põllukultuuride kahjuritele 
vastupanuvõime parandamine 
integreeritud taimekaitse edendamise 
kaudu, mis hõlmab ka asjakohaseid 
juhtimis- ja viljelustavasid;

ix) pestitsiidide kasutamisega seotud 
riskide ja mõju vähendamine;

ix) pestitsiidide kasutamise 
märkimisväärne vähendamine:
ix a) loomahaiguste suhtes 
vastupanuvõime parandamine ja 
antibiootikumide kasutamise 
vähendamine;

xi) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine;

xi) elurikkust soodustavate elupaikade 
loomine ja säilitamine;

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

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootmiskvaliteedi, 
bioloogilise mitmekesisuse ja 
keskkonnaga, kliimamuutuste mõju 
leevendamise ja nendega kohanemisega 
ning kahjurite ja loomahaigustega 
võitlemisega;

(c) koolitus, sealhulgas kootsimine ja 
parimate tavade vahetamine;

(c) koolitus, sealhulgas kootsimine ja 
parimate tavade vahetamine eelkõige 
mahepõllumajanduse, permakultuuri 
kujundamise kursuste ja süsiniku 
kasutamise tõhustamise tavade alal;

(d) mahepõllumajanduslik tootmine; (d) mahepõllumajanduslik tootmine;

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 40 

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

punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

(f) müügiedendus, teavitustegevus ja 
turustamine, sealhulgas meetmed ja 
tegevused, millega soovitakse eelkõige 
tõsta tarbijate teadlikkust liidu 
kvaliteedikavadest ja tervislike dieetide 
olulisusest ning turgude 
mitmekesistamine;
(g) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

(g) liidu ja riiklike kvaliteedikavade 
rakendamine;

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

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

2. Artikli 59 punktis h osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

2. Artikli 59 punktis h osutatud 
eesmärgi saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe 
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

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

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

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

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

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

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

(d) viljapuude taasistutamine 
liikmesriigi pädeva asutuse juhiste kohaselt 
seal, kus see on vajalik pärast 
kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud või fütosanitaarsetel 
põhjustel või kohanemiseks 
kliimamuutustega;

(d) viljapuude või oliivisalude 
taasistutamine liikmesriigi pädeva asutuse 
juhiste kohaselt seal, kus see on vajalik 
pärast kohustuslikku väljajuurimist 
taimetervisega seotud või fütosanitaarsetel 
põhjustel või kohanemiseks 
kliimamuutustega;

(e) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(e) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(f) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 

(f) saagi toorelt koristamine, mis 
seisneb teataval maa-alal valmimata 
turustuskõlbmatute selliste toodete 
täielikus koristamises, mis ei ole 
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kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

kahjustatud enne toorelt koristamist, 
ilmastikutingimustest tingitult, haiguse 
tõttu või muul põhjusel;

(g) saagi koristamata jätmine, mis 
seisneb käimasoleva tootmistsükli 
lõpetamises konkreetsel alal, kus toode on 
hästi arenenud, terve, veatu ja turustatava 
kvaliteediga, välja arvatud toodete 
hävinemine ilmastikutingimuste või 
haiguse tõttu;

(g) saagi koristamata jätmine, mis 
seisneb käimasoleva tootmistsükli 
lõpetamises konkreetsel alal, kus toode on 
hästi arenenud, terve, veatu ja turustatava 
kvaliteediga, välja arvatud toodete 
hävinemine ilmastikutingimuste või 
haiguse tõttu;

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

(h) saagi- ja toodangukindlustus, mis 
aitab kaitsta tootjate sissetulekut 
vältimatutest loodusõnnetustest, halbadest 
ilmastikutingimustest, haigustest või 
kahjurite levikust tulenevate kahjude vastu 
ning millega on samal ajal tagatud, et kõik 
toetusesaajad võtavad vajalikke 
riskiennetusmeetmeid; kindlustust ei anta, 
kui tootjad ei võta aktiivselt meetmeid 
oma riskide miinimumini viimiseks;

3. Iga liikmesriik valib oma ÜPP 
strateegiakavasse sektorid, milles 
käesolevas artiklis kehtestatud 
sekkumisliike rakendada. Iga sektori puhul 
valivad nad ühe või mitu eesmärki artiklis 
59 osutatud eesmärkide seast ja 
sekkumisliigid käesoleva artikli lõigetes 1 
ja 2 esitatud sekkumisliikide seast. Iga 
sekkumisliigi puhul määravad liikmesriigid 
kindlaks sekkumised. Liikmesriigid 
põhjendavad oma sektorite, eesmärkide, 
sekkumisliikide ja sekkumiste valikut.

3. Iga liikmesriik valib oma ÜPP 
strateegiakavasse sektorid, milles 
käesolevas artiklis kehtestatud 
sekkumisliike rakendada. Iga sektori puhul 
valivad nad ühe või mitu eesmärki artiklis 
59 osutatud eesmärkide seast ja 
sekkumisliigid käesoleva artikli lõigetes 1 
ja 2 esitatud sekkumisliikide seast. Iga 
sekkumisliigi puhul määravad liikmesriigid 
kindlaks sekkumised. Liikmesriigid 
põhjendavad oma sektorite, eesmärkide, 
sekkumisliikide ja sekkumiste valikut.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 64 Artikkel 64

Sekkumisliigid maaelu arenguks Sekkumisliigid maaelu arenguks

Käesoleva peatüki alla kuuluvad järgmised 
sekkumisliigid:

Käesoleva peatüki alla kuuluvad järgmised 
sekkumisliigid:

(a) keskkonna-, kliima- ja muud (a) keskkonna-, kliima- ja muud 
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halduskohustused; halduskohustused, mis on kasuks 
keskkonnale;

(b) looduslikud ja muud 
pindalapõhised piirangud;

(b) looduslikud ja muud 
pindalapõhised piirangud;

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid;

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid;

(d) investeeringud; (d) investeeringud;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi ning 
jätkusuutlik arendus;

(f) riskijuhtimismeetmed; (f) riskijuhtimismeetmed;

(g) koostöö; (g) koostöö;

(h) teadmiste vahetamine ja teave. (h) teadmiste vahetamine ja teave.

Muudatusettepanek126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 Artikkel 65

Keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused

keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused, mis on kasuks 

keskkonnale;
1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonna-, kliima- ja muude 
halduskohustuste täitmiseks käesolevas 
artiklis esitatud tingimustel ning nii, nagu 
iga liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
keskkonnakasu andvate keskkonna-, 
kliima- ja muude halduskohustuste 
täitmiseks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 
strateegiakavasse.

2. Iga liikmesriik lisab 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustused oma ÜPP 
strateegiakavasse kooskõlas artikli 6 lõike 
1 punktidega d, e ja f.. Vastavalt artikli 86 
lõike 2 teisele lõigule eraldatakse nende 
kohustuste täitmiseks EAFRD vahenditest 
vähemalt 40 %.

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

võivad liikmesriigid anda toetust kogu oma 
territooriumil kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vajadustega.

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

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele, nende 
rühmadele ja muudele toetusesaajatele, kes 
võtavad vabatahtlikult sihipäraseid 
halduskohustusi artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f ette nähtud erieesmärkide 
saavutamise huvides või loomade heaolu 
suurendamiseks. 

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid põllumajandusalade 
puhul üksnes neid kohustusi, mis ei too 
kaasa topeltrahastamist seoses sellega, 
mille eest tehakse makseid käesoleva 
määruse alusel.

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(a) on rangemad kui kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
jaotise I peatüki 2. jaos;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(b) on rangemad kui väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutamise ning 
loomade heaolu miinimumnõuded ning 
muud siseriikliku ja liidu õigusega ette 
nähtud kohustuslikud nõuded;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

(c) on rangemad kui 
põllumajandusmaa säilitamise tingimused 
vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 
1 punktile a;

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

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

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

6. Liikmesriigid hüvitavad 
toetusesaajatele võetud kohustustega 
seonduvad kantud kulud ja saamata jäänud 
tulu. Liikmesriigid võivad suurendada 
hüvitist täiendava lisatasuga avalike 
hüvede pakkumise eest, stiimulina, mis 
põhineb mittediskrimineerivatel 
kriteeriumitel ja käesoleva määrusega 
kehtestatud näitajatel, et pakkuda 
osalemiseks tõhusat stiimulit. Vajaduse 
korral võivad nad katta ka tehingu 
maksumuse. Nõuetekohaselt põhjendatud 
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juhtudel võivad liikmesriigid anda toetust 
kindlamääralise toetusena või ühekordse 
maksena ühiku kohta. Toetust makstakse 
välja aastapõhiselt.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid tegema 
märkimisväärset pingutust, et parandada 
keskkonna kvaliteeti suuremas ulatuses ja 
mõõdetaval viisil.

7. Liikmesriigid võivad edendada ja 
toetada ühiseid kavu ja tulemuspõhiseid 
toetuskavu, et julgustada 
põllumajandustootjaid ja nende rühmi 
tegema märkimisväärset pingutust, et 
parandada keskkonna kvaliteeti suuremas 
ulatuses ja mõõdetaval viisil.

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

8. Kohustused võetakse viieks ja 
seitsmeks aastaks. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada teatavat kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma ÜPP strateegiakavas teatavat 
liiki kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, 
muu hulgas sel viisil, et pärast esialgse 
ajavahemiku lõppu nähakse ette kõnealuse 
ajavahemiku iga-aastane pikendamine. 
Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning uute kohustuste puhul, mis 
tulenevad esialgsel ajavahemikul kantud 
kohustusest, võivad liikmesriigid määrata 
oma ÜPP strateegiakavas lühema 
ajavahemiku.

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

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

9 a. Käesoleva artikli alusel toimuva 
mahepõllumajanduse toetamise korral 
makstakse toetust artikli 4 lõike 1 
punktis d määratletud tegelikele 
põllumajandustootjatele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
sekkumisliigi alusel tööd tegevatel 
inimestel on juurdepääs vastava tegevuse 
rakendamiseks vajalikele teadmistele ja 
teabele.

11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 11. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
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artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 28.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 välja jäetud
Looduslikud või muud pindalapõhised 

piirangud
1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
looduslike või muude pindalapõhised 
piirangute puhul käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi täpsustab, et aidata kaasa artikli 
6 lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamisele.
2. Kõnealust toetust antakse 
tegelikele põllumajandustootjatele 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 
kohaselt kindlaks määratud alade eest.
3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.
4. Lõikes 3 osutatud täiendavad 
kulud ja saamata jäänud tulud 
arvutatakse seoses looduslike või muude 
alapõhiste piirangutega, võrdlusena võib 
tuua pindalad, mis ei ole looduslike ja 
muude alapõhiste piirangutega hõlmatud.
5. Toetust antakse aasta kohta 
pindala hektari eest.

Selgitus

Viiakse esimese samba alla (artikkel 28a).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 Artikkel 67

Teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 

tegurid

Teatavatest kohustuslikest nõuetest 
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 

tegurid

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

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

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

2. Kõnealuseid toetusi võib anda 
põllumajandustootjatele ja/või 
põllumajandustootjate ühendustele, 
metsamaa valdajatele ja/või ühendustele. 
Kõnealuseid toetusi võib anda lõikes 1 
osutatud ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade puhul põhjendatud juhtudel ka 
teistele maa haldajatele.

3. Ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade kindlaksmääramisel võivad 
liikmesriigid lisada sinna ka järgmised 
alad:

3. Ebasoodsate asjaoludega hõlmatud 
alade kindlaksmääramisel võivad 
liikmesriigid lisada sinna ka järgmised 
alad:

(a) direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ kohaselt määratud Natura 
2000 põllumajandus- ja metsaalad;

(a) direktiivide 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ kohaselt määratud Natura 
2000 põllumajandus- ja metsaalad;

(b) muud piiritletud looduskaitsealad, 
mille puhul põllumajandusele või 
metsadele kohaldatakse 
keskkonnapiiranguid seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega, 
tingimusel et kõnealused alad ei ületa iga 
ÜPP strateegiakava territoriaalse 
kohaldamisala kohta 5 % Natura 2000 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 

(b) muud piiritletud looduskaitsealad, 
mille puhul põllumajandusele või 
metsadele kohaldatakse 
keskkonnapiiranguid seoses direktiivi 
92/43/EMÜ artikli 10 rakendamisega, 
tingimusel et kõnealused alad ei ületa iga 
ÜPP strateegiakava territoriaalse 
kohaldamisala kohta 5 % Natura 2000 
territoriaalsesse kohaldamisalasse 
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kuuluvatest aladest; kuuluvatest aladest;

(c) põllumajandusalad, mis direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
veemajanduskavade alla.

(c) põllumajandusalad, mis direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
veemajanduskavade alla.

(c a) kõrge loodusliku väärtusega alad, 
mis jäävad väljapoole punktides a, b ja c 
osutatud alasid.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

5. Lõikes 4 osutatud täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud arvutatakse:

5. Lõikes 4 osutatud täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud arvutatakse:

(a) arvestades direktiivide 92/43/EMÜ 
ja 2009/147/EÜ piiranguid seoses 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad kui heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
määruse käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos, 
ning seoses põllumajandusmaa säilitamise 
tingimustega vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile a;

(a) arvestades direktiivide 92/43/EMÜ 
ja 2009/147/EÜ piiranguid seoses 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
nõuetest, mis on rangemad kui heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
standardid, mis on kehtestatud käesoleva 
määruse käesoleva jaotise I peatüki 2. jaos, 
ning seoses põllumajandusmaa säilitamise 
tingimustega vastavalt käesoleva määruse 
artikli 4 lõike 1 punktile a;

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

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

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

6. Toetust antakse aasta kohta pindala 
hektari eest.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68
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Artikkel 68 Artikkel 68

Investeeringud Investeeringud

1. Liikmesriigid võivad anda 
investeeringutoetust käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda 
investeeringutoetust käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
materiaalsesse ja immateriaalsesse 
põhivarasse tehtavateks investeeringuteks, 
nii et see aitab kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele. 
Metsandussektorile makstav toetus peab 
põhinema metsamajanduskaval või 
samaväärsel vahendil.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
sellisteks materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse tehtavateks 
investeeringuteks, mis aitavad kaasa 
artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele, mis tõendatult ei kahjusta 
keskkonda. Metsandussektorile makstav 
toetus peab põhinema metsamajanduskaval 
või samaväärsel vahendil.

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

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

(a) põllumajandustoodete tootmise 
õiguste ostmine;

(a) põllumajandustoodete tootmise 
õiguste ostmine;

(b) toetusõiguste ostmine; (b) toetusõiguste ostmine; 

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

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

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

(d) loomade ning üheaastaste taimede 
ost ja nende istutamine muul eesmärgil kui 
loodusõnnetuse ja katastroofi tagajärjel 
kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamine, 
tootmiskarja kiskjate eest kaitsmine ja 
rasketes looduslikes oludes masinate 
asemel loomade kasutamine maastiku 
kaitseks;

(e) laenu intressimäär, välja arvatud 
toetused, mis on antud intressitoetusena või 
tagatistasu toetusena;

(e) laenu intressimäär, välja arvatud 
toetused, mis on antud intressitoetusena või 
tagatistasu toetusena;

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

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

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

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

(h) investeeringud metsastamisse, mis 
ei ole vastavuses kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega lähtuvalt säästva 
metsamajandamise põhimõtetest, mis on 
välja arendatud üleeuroopalistes 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suunistes.

(h) investeeringud metsastamisse ja 
metsade taastamisse, mis ei ole vastavuses 
kliima- ja keskkonnaeesmärkidega 
lähtuvalt säästva metsamajandamise 
põhimõtetest, mis on välja arendatud 
üleeuroopalistes metsastamise ja 
taasmetsastamise suunistes.

(h a) investeeringud kontsentreeritud 
loomasöödatoimingutesse ja taristusse, 
mis ei vasta loomade heaolu kohta antud 
soovitustele ja direktiivis 98/58/EÜ 
sisalduvatele põhimõtetele;
(h b) investeeringud 
bioenergiatoodetesse, mis ei vasta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2018/2001/EL1a sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumidele.

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

Esimese lõigu punkte a, b, d ja g ei 
kohaldata, kui toetust antakse 
rahastamisvahendi kaudu.

4. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

4. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 75 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
järgmiste investeeringute puhul:

Toetuse maksimummäära võib suurendada 
järgmiste investeeringute puhul:

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

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

b) investeeringud maapiirkonna b) investeeringud maapiirkonna 
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põhiteenustesse; põhiteenustesse;

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

c) investeeringud tulekahjude ning 
muude loodusõnnetuste ja katastroofide 
tagajärjel kaotatud põllumajandusliku või 
metsamajandusliku potentsiaali taastamisse 
ning vastavatesse ennetusmeetmetesse 
metsa- ja põllumajanduskeskkonnas.

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. detsembri 2018. aasta 
direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta 
(ELT L 328, 21.12.2018, lk 82).

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ja kestliku ettevõtluse 
arendamine;

Muudatusettepanek 131

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad käesolevas 
artiklis nimetatud sekkumiste sellise 
jagunemise, mis aitab saavutada 
maapiirkondades soolist võrdõiguslikkust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 Artikkel 70

Riskijuhtimisvahendid Riskijuhtimisvahendid

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

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

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

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

3. Liikmesriigid võivad anda eelkõige 
järgmist toetust:

3. Liikmesriigid võivad anda eelkõige 
järgmist toetust:

(a) rahaline osalus kindlustusskeemide 
maksetes;

(a) rahaline osalus kindlustusskeemide 
maksetes;

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

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

4. liikmesriigid kehtestavad järgmised 
rahastamiskõlblikkuse tingimused:

4. liikmesriigid kehtestavad järgmised 
rahastamiskõlblikkuse tingimused:

(a) rahastamiskõlblike 
kindlustusskeemide ja ühisfondide liigid ja 
rahastamise ulatus;

(a) rahastamiskõlblike 
kindlustusskeemide ja ühisfondide liigid ja 
rahastamise ulatus;

(b) metoodika, mille alusel arvutada 
kahjusid ja hüvitamise vajadust 
põhjustavaid tegureid,

(b) metoodika, mille alusel arvutada 
kahjusid ja hüvitamise vajadust 
põhjustavaid tegureid,

(c) eeskirjad ühisfondide loomise ja 
haldamise kohta.

(c) eeskirjad ühisfondide loomise ja 
haldamise kohta.

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes selleks, et katta vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes selleks, et katta vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.
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6. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 70 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

6. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
maksimummääraks 70 % 
rahastamiskõlblikest kuludest.

7. Liikmesriigid tagavad, et 
ülemäärane hüvitamine, mis võib tuleneda 
käesoleva artikli alusel toimuvate 
sekkumiste kombineerimisest muude 
avaliku või erasektori riskijuhtimise 
kavadega, on välistatud.

7. Liikmesriigid tagavad, et 
ülemäärane hüvitamine, mis võib tuleneda 
käesoleva artikli alusel toimuvate 
sekkumiste kombineerimisest muude 
avaliku või erasektori riskijuhtimise 
kavadega, on välistatud.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 Artikkel 71

Koostöö Koostöö

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

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et ergutada koostöövorme, millesse 
on kaasatud vähemalt kaks üksust ning mis 
aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust üksnes 
selleks, et ergutada koostöövorme, millesse 
on kaasatud vähemalt kaks üksust ning mis 
aitab saavutada artiklis 6 osutatud 
erieesmärke.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta kõigi 
koostööaspektidega seotud kulud. 

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid katta kõigi 
koostööaspektidega seotud kulud. 

4. Liikmesriigid võivad anda toetust 
üldsummana, mis hõlmab koostöökulusid 

4. Liikmesriigid võivad anda toetust 
üldsummana, mis hõlmab koostöökulusid 
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ning projektide ja elluviidud tegevuse 
kulusid, või nad võivad anda toetust üksnes 
koostöökuludele ja kasutada projekti 
rakendamise puhul muude 
sekkumisliikide, riiklike abi- või liidu 
toetusvahendite muid vahendeid. 

ning projektide ja elluviidud tegevuse 
kulusid, või nad võivad anda toetust üksnes 
koostöökuludele ja kasutada projekti 
rakendamiseks muude sekkumisliikide, 
riiklike abi- või liidu toetusvahendite muid 
vahendeid. 

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

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

6. Käesoleva sekkumisliigi kaudu ei 
toeta liikmesriigid koostööd, mis hõlmab 
üksnes teadusasutusi.

6. Käesoleva sekkumisliigi kaudu ei 
toeta liikmesriigid koostööd, mis hõlmab 
üksnes teadusasutusi.

7. Kui tegemist on koostööga 
põllumajandusettevõtte pärimise kontekstis 
võivad liikmesriigid anda toetust ainult 
pensioniikka jõudnud 
põllumajandustootjatele.

7. Kui tegemist on koostööga 
põllumajandusettevõtte pärimise kontekstis 
ja lisaeesmärgiga soodustada 
põlvkondade vahetumist 
põllumajandusettevõtte tasandil, võivad 
liikmesriigid anda toetust ainult riiklikult 
määratletud pensioniikka jõudnud 
põllumajandustootjatele.

8. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
ülempiiriks maksimaalselt seitse aastat, 
välja arvatud kollektiivsed keskkonna ja 
kliimameetmed nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, et saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud artikli 6 lõike 1 punktides 
d, e ja f.

8. Liikmesriigid kehtestavad toetuse 
ülempiiriks maksimaalselt seitse aastat, 
välja arvatud toetus, mida antakse 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kollektiivsetele keskkonna ja 
kliimameetmetele, et saavutada artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f esitatud 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke. 
Liikmesriigid ei toeta keskkonda 
kahjustavaid sekkumisi.
8 a. Programmiga „LEADER“, millele 
on lõikes 1 osutatud kui kogukonna 
juhitud kohalikule arengule, nähakse ette 
põllumajandus- ja/või 
metsandusettevõtete aktiivne ja juhtiv 
osalemine.
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Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuste valimisel tagavad 
korraldusasutused, et kavandatud 
sekkumismeetmed soodustavad 
ilmastikukindlust ning keskkonna ja 
elurikkuse kaitset. 

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 Artikkel 86

Miinimum- ja maksimumrahaeraldised Miinimum- ja maksimumrahaeraldised

1. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule.

1. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule.

2. Vähemalt 30 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette sekkumisteks, millega 

2. Vähemalt 40 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas 
nähakse ette sekkumisteks, millega 
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saavutada keskkonna- ja kliimaalaseid 
erieesmärke, mis on esitatud käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
välja arvatud artikli 66 kohased 
sekkumised.

saavutada keskkonna- ja kliimaalaseid 
erieesmärke, mis on esitatud käesoleva 
määruse artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f, 
välja arvatud artikli 66 kohased 
sekkumised. Vähemalt 30% EAGFi 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on osutatud IV lisas, nähakse ette artiklis 
28 kirjeldatud kliima- ja 
keskkonnakavade jaoks.
Kõik liikmesriigid eraldavad 
miinimumsummad artikli 6 lõike 1 
punktis f sätestatud erieesmärgi 
saavutamise toetamiseks. Selle suurus 
määratakse SWOT-analüüsi põhjal ja 
vastavalt direktiivides 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ sätestatud prioriteetsete 
meetmete raames kindlaksmääratud 
prioriteetsete liikide ja looduslike 
elupaikade vajadustele. Nimetatud 
summat kasutatakse käesoleva määruse 
artiklites 65 ja 67 ja artikli 68 punkti 4 
alapunktis a kirjeldatud meetmete jaoks 
ning [LIFE-määruse] raames 
määratletud strateegilise tähtsusega 
loodusprojektide toetamiseks vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 7.

Esimest lõiku ei kohaldata äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

Esimest lõiku ei kohaldata äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

3. Kuni 4 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud IX 
lisas, võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

3. Kuni 4 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud IX 
lisas, võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

EAFRD osalust võib suurendada 6 -ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit. 

EAFRD osalust võib suurendada 6 %-ni 
selliste ÜPP strateegiakavade puhul, kus 
maaelu arenguks antava liidu toetuse 
kogusumma on kuni 90 miljonit eurot. 

Tehniline abi hüvitatakse määruse (EL, 
Euratom.../... [uus finantsmäärus] artikli 
125 lõike 1 punkti e kohase 
kindlamääralise maksena määruse (EL) nr 
[HZR] artikli 30 kohaste vahemaksete 
raames. Kõnealune kindlamääraline makse 
kujutab endast protsenti ÜPP 
strateegiakavas tehnilise abi jaoks ette 

Tehniline abi hüvitatakse määruse (EL, 
Euratom.../... [uus finantsmäärus] artikli 
125 lõike 1 punkti e kohase 
kindlamääralise maksena määruse (EL) nr 
[HZR] artikli 30 kohaste vahemaksete 
raames. Kõnealune kindlamääraline makse 
kujutab endast protsenti ÜPP 
strateegiakavas tehnilise abi jaoks ette 
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nähtud deklareeritud kogukulust. nähtud deklareeritud kogukulust.

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks: 

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest, 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks: 

(a) noorte põllumajandustootjate 
täiendav sissetulekutoetus, mis on 
kehtestatud artiklis 27;

(a) noorte põllumajandustootjate 
täiendav sissetulekutoetus, mis on 
kehtestatud artiklis 27;

(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artiklis 69.

(b) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine, millele on osutatud 
artiklis 69.

5. 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.

5. 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.

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

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

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

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.
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Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese ja teise 
lõigu kohaldamisest, on siduv.

Heakskiidetud ÜPP strateegiakavasse 
lisatud summa, mis tuleneb esimese ja teise 
lõigu kohaldamisest, on siduv.

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 6.

6. Ilma et see piiraks määruse (EL) 
[HzR] artikli 15 kohaldamist, ei tohi 
maksimumsumma, mida võib liikmesriigis 
enne käesoleva määruse artikli 15 
kohaldamist käesoleva määruse III jaotise 
II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
kalendriaastal anda, ületada summasid, mis 
on määratud kindlaks ÜPP strateegiakavas 
kooskõlas lõikega 6.

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE-määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 87 Artikkel 87

Kliimameetmetega seotud kulude 
kontrollimine

Keskkonna- ja kliimameetmetega seotud 
kulude kontrollimine

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 
keskkonna- ja kliimamuutuste eesmärkide 
saavutamisse, kasutades lihtsat, sobivat, 
täpset ja ühtset metoodikat. Komisjon 
annab korrapäraselt aru nii keskkonna- 
kui ka kliimameetmete, sealhulgas 
kulutuste integreerimisel saavutatust. 
Tulemused esitatakse artiklis 122 
sätestatud iga-aastasel 
hindamiskoosolekul.

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 

2. Panust kulude kontrollimise 
sihtväärtuse saavutamisel hinnatakse 
konkreetse panuse kaalu 
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kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
kliimamuutustega seotud eesmärkide 
saavutamisele märkimisväärse või 
mõõduka panuse. Kaal määratakse 
kindlaks järgmiselt:

kindlaksmääramise abil, jaotades panused 
lähtuvalt sellest, kas toetus annab 
keskkonna- ja kliimamuutustega seotud 
eesmärkide saavutamisse märkimisväärse 
või mõõduka panuse, ning seda 
täiendatakse liidu kliimamarkerite 
süsteemiga. Kaal määratakse kindlaks 
järgmiselt:

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

(a) 30 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, millele 
on osutatud III jaotise II peatüki II jao 2. ja 
3. alajaos;

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

(b) 100 % kuludest kliima- ja 
keskkonnakavade puhul, millele on 
osutatud III jaotise II peatüki II jao 4. 
alajaos;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

(c) 100 % kuludest sekkumistele, 
millele on osutatud artikli 86 lõike 2 
esimeses lõigus;

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

(d) 40 % kuludest looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangute puhul, 
millele on osutatud artiklis 66.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 138 vastu käesolevat määrust 
täiendavaid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse metoodikad, mille 
abil jälgida keskkonnaeesmärkideks, 
sealhulgas elurikkuse kaitseks 
hinnanguliselt suunatud kulude 
integreerimist, ja neid kulusid hinnata. 
Uute metoodikate ja keskkonnakulude 
diferentseerimise arvessevõtmiseks 
kohandab komisjon kliimamuutustega 
seotud kulutuste kaalusid.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriigid näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 

1. Liikmesriigid näevad oma ÜPP 
strateegiakavades ette soovituslikud 
rahaeraldised iga sekkumise jaoks 
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sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

vastavalt artikli 28 lõikele 1 ja artikli 86 
lõikele 2. Iga sekkumise puhul peab 
kavandatud ühikusumma 
mitmekordistamine ilma artiklis 89 
osutatud varieeruvusprotsenti kohaldamata 
ja kavandatud väljundid olema käesoleva 
soovitusliku rahaeraldisega võrdsed.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused ja tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatükis;

(a) tootmiskohustusega sidumata 
otsetoetused, välja arvatud artiklis 28 
sätestatud kliima- ja keskkonnakavad, ja 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatükis;

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 90 Artikkel 90

Otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste 
vaheline paindlikkus

Otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste 
vaheline paindlikkus

1. Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud 
ÜPP strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

1. Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud 
ÜPP strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027 
või

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027.

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
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määratud otsetoetustesse 
kalendriaastateks 2021–2026. 
Liikmesriigi otsetoetusteeraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
suurendada:

Liikmesriigi otsetoetuste eraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
täiendavalt suurendada:

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(a) kuni 15 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurenemist EAFRD rahastatud 
sekkumistes, et täita artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f osutatud keskkonna- ja 
kliimaalaseid erieesmärke;

(b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.

(b) kuni 2 protsendipunkti võrra, kui 
liikmesriigid kasutavad vastavat 
suurendamist vastavalt artikli 86 lõike 4 
punktile b.

2. Lõikes 1 osutatud otsustes esitatav 
lõikega 1 ette nähtud protsendimäär võib 
kalendriaastate lõikes erineda.

2. Lõikes 1 osutatud otsustes esitatav 
lõikega 1 ette nähtud protsendimäär võib 
kalendriaastate lõikes erineda.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

3. Liikmesriigid võivad vaadata lõikes 
1 nimetatud otsused 2023. aastal läbi osana 
oma ÜPP strateegiakava muutmise 
taotlusest, millele on osutatud artiklis 107.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemus- ja mõjunäitajate ühise 
kogumi alusel.
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Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 Artikkel 92

Suuremad ambitsioonid keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide puhul

Keskkonna-, kliima- ja loomade heaolu 
alaste eesmärkide suurem ambitsioonikus

1. Iga liikmesriik seab eesmärgiks 
anda oma ÜPP strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurem üldine panus konkreetsete 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 
punktides d, e ja f, saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikul 2014–2020.

1. Iga liikmesriik annab oma ÜPP 
strateegiakava ja eelkõige 
sekkumisstrateegia elementide abil, millele 
on osutatud artikli 97 lõike 2 punktis a, 
suurema üldise panuse kõigi konkreetsete 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e, f ja i 
sätestatud keskkonna-, kliima- ja loomade 
heaolu alaste eesmärkide saavutamisse 
võrrelduna üldise panusega, mida andis 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 
lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud 
eesmärgi saavutamine EAGFi ja EAFRD 
toetuste abil ajavahemikus 2014–2020. 

1 a. Maksed ÜPP strateegiakavade 
artiklite 28 ja 65 kohaseks 
mahepõllumajanduslikuks üleminekuks 
ja säilitamiseks ületavad 
mahepõllumajandusettevõtjatele maaelu 
arengu meetmete raames enne 2021. 
aastat tehtud kogumakseid, mis 
arvutatakse aasta keskmisena 
püsivhindades.

2. Iga liikmesriik selgitab 
olemasoleva teabe põhjal oma ÜPP 
strateegiakavas, kuidas ta suurema üldise 
panuse abil lõikes 1 sätestatud eesmärke 
saavutada kavatseb. Kõnealune selgitus 
peab põhineb sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktis b.

2. Liikmesriigid selgitavad oma ÜPP 
strateegiakavades kõige värskema ja 
usaldusväärse teabe põhjal, millist 
keskkonna- ja kliimamõju nad tahavad 
aastatel 2021–2027 saavutada, kuidas nad 
kavatsevad saavutada lõikes 1 sätestatud 
suurema üldise panuse ning seejuures 
tagada, et I lisas osutatud mõjunäitajate 
alusel seatud eesmärgid parandavad 
praegust olukorda. Kõnealune selgitus 
peab põhinema sellistel asjakohastel 
elementidel, mis on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktides a–f ja artikli 95 lõike 2 
punktides a ja b.
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Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 94 Artikkel 94

Menetlusnõuded Menetlusnõuded

1. Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga ja 
kava põhineb läbipaistvatel menetlustel.

1. Iga liikmesriik koostab oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas oma 
institutsioonilise ja õigusraamistikuga ja 
kava põhineb läbipaistvatel menetlustel.

1 a. Liikmesriigid teevad ÜPP 
strateegiakavad ja nendega seotud lisad 
üldsusele kättesaadavaks nii eelnõu etapis 
kui ka pärast nende heakskiitmist.

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab, 
et keskkonna- ja kliimavaldkonna pädev 
asutus on tõhusalt kaasatud kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

2. Liikmesriigi asutus, kes vastutab 
ÜPP strateegiakava koostamise eest, tagab 
keskkonna- ja kliimavaldkonna pädevate 
asutuste tõhusa kaasamise kava 
keskkonna- ja kliimaaspektide 
ettevalmistamisse.

3. Iga liikmesriik seab sisse 
partnerlussuhte pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega. Partnerlus hõlmab 
vähemalt järgmisi partnereid:

3. Iga liikmesriik seab sisse 
partnerlussuhted pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega. Partnerlus hõlmab 
vähemalt järgmisi partnereid:

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) asjaomased avalik-õiguslikud 
asutused;

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

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, 
rahvatervise, soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Kõik punktis b nimetatud partnerid 
peavad olema võrdselt esindatud ning 
punktides b ja c nimetatute esindatus peab 
olema tasakaalus. Liikmesriigid kaasavad 
kõnealused partnerid kogu ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamisse ja 
rakendamisse, mille hulka kuulub ka 
osalemine seirekomisjonides vastavalt 
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artiklile 111. 

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada tulemuslik 
koordineerimine ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ja koostööd 
liikmesriikidega.

4. Liikmesriigid ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada ÜPP strateegiakavade 
rakendamise tulemuslik koordineerimine, 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet ja koostööd liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mõjunäitajate antud hetke 
väärtuste ja sihtväärtuste ülevaade;

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimese lõigu punktides a–e 
nimetatud teabe põhjal selgub, millistes 
valdkondades võrdlusandmed või teave 
taustanäitajate kohta puudub või ei 
võimalda hetkeolukorda artiklis 6 toodud 
erieesmärkidega täiel määral võrrelda, 
kavandavad liikmesriigid olukorra 
parandamiseks meetmed oma ÜPP 
strateegiakavades või kavandavad need 
muudes vahendites ja esitavad 
kavandatud meetmed ÜPP 
strateegiakavas.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud 
erieesmärgi hindamisel võetakse arvesse 
XI a lisas osutatud õigusaktide järgimist.

Selgitus

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud eesmärk puudutab ühiskonna nõudmisi, millest üks on 
loomade heaolu. XI a lisas loetletakse kehtivad loomade heaolu reguleerivad õigusaktid.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid, 
sealhulgas ajakohast teavet 
rikkumismenetluse iga etapi ja hiljuti 
lõpetatud juhtumite kohta, mis seonduvad 
keskkonna- ja kliimakavadega, mille 
kaudu sisuliselt toimub ELi õigusaktide 
ülevõtmine. ELi eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks ei võeta 
rikkumise korral vajaduste hindamisel 
arvesse rikkumisega seotud kava 
meetmeid ja neid ei rahastata.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 97 Artikkel 97

Sekkumisstrateegia Sekkumisstrateegia

1. Iga artikli 6 lõikes 1 sätestatud ja 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
erieesmärgi jaoks nähakse ette artikli 95 

1. Iga artikli 6 lõikes 1 sätestatud ja 
ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
erieesmärgi jaoks nähakse ette artikli 95 
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lõike 1 punktis b osutatud 
sekkumisstrateegia:

lõike 1 punktis b osutatud 
sekkumisstrateegia:

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemusnäitaja kohta 
ja nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

(a) iga vastava ühise ja vajaduse korral 
ÜPP strateegiakava alla kuuluva 
konkreetse tulemus- ja mõjunäitaja 
sihtväärtus ja sellega seotud vahe-
eesmärgid. Neid sihtväärtusi põhjendatakse 
vajaduste hindamisega, millele on osutatud 
artiklis 96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e 
ja f sätestatud erieesmärkide puhul 
tuletatakse sihtväärtused käesoleva artikli 
lõike 2 punktides a ja b esitatud selgituste 
põhjal;

(b) III jaotises sätestatud 
sekkumiseliikidel põhinevad sekkumised, 
välja arvatud kõnealuse jaotise II peatüki 3. 
jao 2. alajaos sätestatud puuvilla eritoetus, 
kavandatud selleks, et käsitleda konkreetset 
olukorda asjaomases piirkonnas, järgides 
mõistlikku sekkumisloogikat, mida toetab 
artiklis 125 osutatud eelhindamine, artikli 
103 lõikes 2 osutatud SWOT-analüüs ja 
artiklis 96 osutatud vajaduste hindamine;

(b) III jaotises sätestatud 
sekkumiseliikidel põhinevad sekkumised, 
välja arvatud kõnealuse jaotise II peatüki 3. 
jao 2. alajaos sätestatud puuvilla eritoetus, 
kavandatud selleks, et käsitleda konkreetset 
olukorda asjaomases piirkonnas, järgides 
mõistlikku sekkumisloogikat, mida toetab 
artiklis 125 osutatud eelhindamine, artikli 
103 lõikes 2 osutatud SWOT-analüüs ja 
artiklis 96 osutatud vajaduste hindamine;

(c) elemendid, mis näitavad, kuidas 
sekkumised võimaldavad sihtväärtusi 
saavutada ning kuidas need on omavahel 
seotud ja kooskõlas;

(c) elemendid, mis näitavad, kuidas 
sekkumised võimaldavad sihtväärtusi 
saavutada ning kuidas need on omavahel 
seotud ja kooskõlas;

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

(d) elemendid, mis näitavad, et 
rahaliste vahendite eraldamine ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks on seatud sihtväärtuste 
saavutamiseks põhjendatud ja piisav ning 
kooskõlas artiklis 100 osutatud 
rahastamiskavaga.

2. Sekkumisstrateegia sisaldab ka 
järgmisi elemente, mis tõendavad 
strateegia järjepidevust ja sekkumiste 
vastastikust täiendavust artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärkide puhul:

2. Sekkumisstrateegia sisaldab ka 
järgmisi elemente, mis tõendavad 
strateegia järjepidevust ja sekkumiste 
vastastikust täiendavust artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärkide puhul:

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud keskkonna- 
ja kliimaalaste erieesmärkide 

(a) ÜPP strateegiakava keskkonna- ja 
kliimaalase ülesehituse ülevaade, milles 
kirjeldatakse vastastikust täiendavust ja 
lähtetaset tingimuslikkuse ja erinevate 
sekkumiste vahel artikli 6 lõike 1 
punktidega d, e ja f ette nähtud keskkonna- 
ja kliimaalaste erieesmärkide 
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saavutamiseks ning artiklis 92 osutatud 
suurema üldise panuse andmiseks;

saavutamiseks ning artiklis 92 osutatud 
suurema üldise panuse andmiseks;

(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 seadusandlikes vahendites või 
tulenevad neist; 

(b a) ülevaade loomade heaolu 
parandamise meetmetest;

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, mille näiteks on 
artiklite 22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja 
artikli 71 lõikes 7 esitatud tingimused. 
Eelkõige osutavad liikmesriigid artikli 86 
lõikele 5, kui nad esitavad oma 
rahastamiskava seoses sekkumisliikidega, 
millele on osutatud artiklites 27 ja 69. 
Selleks et parandada kõnealuses 
valdkonnas liidu ja siseriiklike meetmete 
vahelist kooskõla, selgitatakse ülevaates 
ka koosmõju riiklike vahenditega;

(d) ülevaade sektoriga seotud 
sekkumistest, sealhulgas 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 3. jao 1. alajaos, ja 
sektoripõhised sekkumised, millele on 
osutatud III jaotise III peatükis, esitades 
põhjendused, miks asjaomased sektorid on 
sihikule võetud, sekkumiste loetelu 
sektorite kaupa, nende vastastikune 
täiendavus, samuti võimalikud eri 
sihtväärtused, mis on seotud sekkumistega, 
mis põhinevad III jaotise III peatükis 
osutatud sektorisektoripõhistel 
sekkumisliikidel;

(d) ülevaade valdkonnaga seotud 
sekkumistest, sealhulgas 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetus, millele on osutatud III 
jaotise II peatüki 3. jao 1. alajaos, ja 
valdkondlikest sekkumistest, millele on 
osutatud III jaotise III peatükis, esitades 
põhjendused, miks asjaomased sektorid on 
sihikule võetud, sekkumiste loetelu 
sektorite kaupa, nende vastastikune 
täiendavus, samuti võimalikud eri 
sihtväärtused, mis on seotud sekkumistega, 
mis põhinevad III jaotise III peatükis 
osutatud sektoripõhistel sekkumisliikidel;

(e) selgitus, milline sekkumised 
aitavad tagada sidusat ja integreeritud 
lähenemisviisi riskijuhtimisele;

(e) selgitus, millised sekkumised 
aitavad tagada sidusat ja integreeritud 
lähenemisviisi riskijuhtimisele;
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(e a) selgitus, kuidas ÜPP 
strateegiakava tagab sooküsimuste 
integreerimise ja aitab saavutada soolist 
võrdõiguslikkust;

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta 
ja fondi kohta.

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jagunemine sekkumiste ja 
fondide lõikes.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) selgitus selle kohta, kuidas 
strateegiakava toetab 
mahepõllumajandust, et aidata viia 
mahepõllumajanduslik tootmine 
kooskõlla kasvava nõudlusega, nagu on 
sätestatud artiklis 13a.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 98 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) ülevaade EAFRD ja muude 
maapiirkondades toetust andvate liidu 
fondide tegevuse kooskõlastamisest, piiri 
seadmisest nende vahel ja nende 
omavahelisest täiendavusest.

iii) ülevaade EAFRD, EAGFi ja 
muude maapiirkondades toetust andvate 
liidu fondide tegevuse kooskõlastamisest, 
piiritlemisest ja nende omavahelisest 
täiendavusest.

 

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 

1. Artikli 95 lõike 1 punktis e osutatud 
sihtväärtuste kava koosneb kokkuvõtvast 
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tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja aastaste vahe-eesmärkide jaotuse.

tabelist, milles on esitatud artikli 97 lõike 1 
punktis a osutatud sihtväärtused, tuues 
välja iga kahe aasta taguste vahe-
eesmärkide jaotuse.

Selgitus

Eelistada tuleks iga kahe aasta taguseid vahe-eesmärke, sest neid oleks liikmesriikidel kergem 
hallata. Ka võtab mõne eesmärgi saavutamine kauem aega ja tulemusi näeb alles pikema aja 
järel.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist ning mis peavad sisaldama 
eelkõige järgmist:

ÜPP ajakohastamist tagavate üksikasjade 
kirjelduses, millele on osutatud artikli 95 
lõike 1 punktis g, tuuakse esile ÜPP 
strateegiakava elemendid, millega 
toetatakse põllumajandussektori ja ÜPP 
kaasajastamist, et lahendada uued 
probleemid, näiteks üleminek säästvusele, 
ning mis peavad sisaldama eelkõige 
järgmist:

Selgitus

Ajakohastamine ei ole eesmärk iseeneses: üldine eesmärk, nagu komisjoni teatises ÜPP 
reformi kohta korduvalt märgitakse, on paradigma muutus, et saavutada kestlikkus, 
reageerida uutele probleemidele jne.

Muudatusettepanek 153

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) sidusus kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise ja 
rahvusvaheliste kliimakokkulepete 
täitmisega.
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Selgitus

Ajakohastamine ei ole eesmärk iseeneses: üldine eesmärk, nagu komisjoni teatises ÜPP 
reformi kohta korduvalt märgitakse, on paradigma muutus, et saavutada kestlikkus, 
reageerida uutele probleemidele jne.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 1 punktis i osutatud 
erieesmärgi puhul viidatakse SWOT-
analüüsis XI a lisas osutatud 
õigusaktidele.

Selgitus

Lisas osutatakse toiduohutusele ja loomade heaolule.

Muudatusettepanek 155

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 

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid selgete ja objektiivsete 
kriteeriumide põhjal (näiteks kavade 
terviklikkus, nende kooskõla ja sidusus 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud 
õigusnormide ning horisontaalmäärusega, 
kavade artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
erieesmärkide saavutamise potentsiaal ja 
nende tegelik panus nende erieesmärkide 
saavutamisse, sidusus ja kooskõla XI lisas 
loetletud õigusaktidega, mõju siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja konkurentsi 
moonutamisele, toetusesaajate ja 
haldusasutuste halduskoormuse tase). 
Hindamisel käsitletakse eelkõige ÜPP 
strateegiakavas sisalduva strateegia 
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saavutamiseks, võttes aluseks SWOT-
analüüsi ja eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

nõuetekohasust, vastavaid erieesmärke, 
sihtväärtusi, sekkumisi ja eelarveliste 
vahendite eraldamist ÜPP strateegiakava 
eesmärkide saavutamiseks, võttes aluseks 
SWOT-analüüsi ja eelhindamise alusel 
kavandatud sekkumised.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kaheksa kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

ÜPP strateegiakava kiidetakse heaks 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on kava esitanud.

Selgitus

Komisjonil ei peaks olema kava heakskiitmiseks rohkem aega, kui on liikmesriikidel selle 
koostamiseks.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine ei hõlma teavet, mis on 
esitatud artikli 101 punktis c ja ÜPP 
strateegiakava I–IV lisas, millele on 
osutatud artikli 95 lõike 2 punktides a–d.

välja jäetud

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
liikmesriik paluda komisjonil kiita heaks 
ÜPP strateegiakava, mis ei sisalda kõiki 

välja jäetud
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elemente. Sellisel juhul osutab asjaomane 
liikmesriik ÜPP strateegiakava 
puuduvatele osadele ning esitab 
soovituslikud sihtväärtused ja 
rahastamiskavad, millele on osutatud 
artiklis 100, kogu ÜPP strateegiakava 
kohta, et näidata kava üldist järjepidevust 
ja sidusust. ÜPP strateegiakava puuduvad 
elemendid esitatakse komisjonile kava 
muudatusena vastavalt artiklile 107.

Selgitus

Lõpetamata kava heakskiitmine vähendab kavade ambitsioonikust. See ei ole kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti tulemuspõhise rakendamismudeli puhul.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon edastab ÜPP 
strateegiakavade hindamiste tulemused 
koos oma tähelepanekutega Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Hiljemalt kuus kuud pärast 
kõikide ÜPP strateegiakavade 
heakskiitmist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, kus 
võrdleb eri liikmesriikide 
strateegiakavasid, sealhulgas sekkumiste 
valikut ja liidu eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud summasid.
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Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) juurdepääs kogu ÜPP 
strateegiakava koostamist, muutmist ja 
heakskiitmist käsitlevale teabele ja ka 
kogu teabele, mis on antud 
seirekomisjonile, sealhulgas läbiviidud 
konsultatsioonid ja nende tulemused, on 
antud kõikidele sidusrühmade 
organisatsioonidele, kes esindavad 
majanduslikke ja sotsiaalseid huve, ja 
sidusrühmade valitsusvälistele 
organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 162

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, pöörates vajalikku tähelepanu 
huvide konfliktide vältimisele, ning tagab, 
et asjakohased avalik-õiguslikud asutused 
ja vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 
3 osutatud partnerite kõigi artikli 6 lõikes 1 
loetletud eesmärkide täitmiseks sobivad 
esindajad oleksid tasakaalustatult 
esindatud.

Selgitus

Asjaomased pädevad asutused ja sidusrühmad kõigist artikli 6 lõikes 1 osutatud 
erieesmärkidega kaetud valdkondadest (s.h tervishoid), tuleks sisuliselt kaasata ÜPP 
strateegiakavade koostamisse, täitmisse, järelevalvesse ja hindamisse. Tulemusliku poliitika 
jaoks on möödapääsmatu saada kvaliteetne tõendusmaterjal ning vältida huvide konflikte.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tulemuste seire jaoks 
kättesaadavate näitajate ja andmete 
kvaliteedi ja hulgaga seotud küsimused;

Selgitus

Seirekomisjon peaks kaaluma, kas on valdkondi, kus lähteandmed puuduvad või on tulemuste 
ja tulemuslikkuse seire jaoks ebapiisavad, ning valdkondi, mille näitajaid tuleks parandada.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
eesmärk on edendada innovatsiooni ja 
parandada teadmiste vahetust.

2. Euroopa innovatsioonipartnerluse 
eesmärk on edendada innovatsiooni ja 
parandada teadmiste vahetust. 
Innovatsioon antud tähenduses peab 
aitama tõsta konkurentsivõimet ning 
parandada keskkonnatoimet ja säästvust, 
eelkõige töötada välja säästvaid 
põllumajandustavasid kliima, vee, 
pinnase, bioloogilise mitmekesisuse ja 
jäätmete valdkonnas.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 114 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada uuenduslike lahenduste 
kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse 
ülevõtmist ning

(c) soodustada uuenduslike, sealhulgas 
agroökoloogiliste lahenduste kiiremat ja 
laialdasemat kasutuselevõtmist; ning

Muudatusettepanek 166

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kavas kirjeldatud meetmete 
sidusus liidu arengupoliitika 
eesmärkidega.

Selgitus

Poliitikavaldkondade arengusidusust nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi.

(e) toetada järelevalve ja hindamisega 
seotud ühist õppeprotsessi, tehes kindlaks 
valdkonnad, kus lähteandmed puuduvad 
või on ebapiisavad ning mille jaoks saab 
koostada täpsemad ja asjakohasemad 
näitajad.

Selgitus

Tähtis on teha kindlaks valdkonnad, kus lähteandmed puuduvad või ei ole seire jaoks piisavad 
ning kus tuleb näitajaid täiustada.

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III 
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile iga 
kahe aasta tagant tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta kahel 
eelmisel eelarveaastal. 2023. aastal esitatav 
aruanne hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 
2022. III jaotise II peatükis osutatud 
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puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

otsetoetuste puhul hõlmab aruanne ainult 
eelarveaastat 2022.

Selgitus

Aruande esitamine iga kahe aasta tagant on eelistatav ja liikmesriikide haldusasutuste jaoks 
kergem.

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund- ja tulemusnäitajatele ja kooskõlas 
artikli 118 teise lõiguga. Aruanded 
sisaldavad ka teavet tegelike väljundite, 
kulude ja tulemuste kohta ning seda, kui 
kaugel ollakse saavutatavatest 
sihtväärtustest.

Iga-aastastes tulemusaruannetes esitatakse 
põhiline kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
teave ÜPP strateegiakava rakendamise 
kohta, viidates finantsandmetele ning 
väljund-, tulemus- ja mõjunäitajatele ja 
kooskõlas artikli 118 teise lõiguga. 
Aruanded sisaldavad ka teavet tegelike 
väljundite ja mõjude, kulude ja tulemuste 
kohta ning seda, kui kaugel ollakse 
saavutatavatest sihtväärtustest.

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga-aastase hindamiskoosoleku 
eesmärk on analüüsida iga kava 
tulemuslikkust, sealhulgas edusamme 
seatud sihtväärtuste ning liidu ühiste 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisel, mis tahes probleeme, mis 
võivad mõjutada tulemuslikkust, ja 
probleemide lahendamiseks kavandatud 
varasemaid või tulevasi meetmeid.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon edastab iga-aastaste 
hindamiskoosolekute kokkuvõtted koos 
oma tähelepanekutega Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 123

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 Artikkel 123

Tulemuspreemia Tulemuspreemia

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 Artikkel 124

Tulemuspreemia määramine Tulemuspreemia määramine

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

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

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

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

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

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

4. Kui lõikega 1 ette nähtud 
sihtväärtusi ei saavutata, ei täida komisjon 
2027. eelarveaastaks võetud kohustusi 

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

asjaomastele riikidele makstava 
tulemuspreemia osas.

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

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

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

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

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Hiljemalt kolmanda aasta lõpuks 
pärast ÜPP strateegiakavade rakendamise 
algust korraldab komisjon hindamise, et I 
lisas esitatud näitajate põhjal uurida 
EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust, ning avalikustab hindamise 
tulemused. Komisjon võib kasutada kogu 
asjakohast teavet, mis on juba kättesaadav 
vastavalt [uue finantsmääruse] artiklile 
[128]. Sellele lisandub sõltumatu 
välishindamise aruanne, milles 
hinnatakse EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, rakendamist, 
vastastikust täiendavust, tulemusi ja mõju.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ajavahemiku lõpuks viib komisjon läbi 
järelhindamise, et kontrollida EAGFi ja 
EAFRD tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja liidu lisaväärtust, 
ning teeb hindamistulemused üldsusele 
kättesaadavaks. Sellele lisandub 
sõltumatu välise järelhindamise aruanne, 
milles hinnatakse EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, rakendamist, 
vastastikust täiendavust, tulemusi ja mõju.

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe või andmed, mis 
võimaldab viimasel teha ÜPP seiret ja 
hindamist. ÜPP vahendite eraldamise 
tingimuseks on see, et liikmesriigid 
esitavad nimetatud teabe ja andmed.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitatakse olemasolevad 
haldusregistrid, nagu ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, põldude 
identifitseerimise süsteem ning looma- ja 
istandusregistrid. Ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi ning põldude 
identifitseerimise süsteemi arendatakse 

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

edasi, et need vastaksid paremini ÜPP 
vajadustele. Haldusregistritest saadud 
andmeid kasutatakse nii palju kui võimalik 
statistilistel eesmärkidel ja järelevalve 
tegemiseks, tehes seda koostöös 
liikmesriikide statistikaasutuste ja 
Eurostatiga.

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 3

Komisjoni ettepanek

Teadmiste, innovatsiooni 
ja digiteerimise 
edendamine ja 
kasutuselevõtt 
põllumajanduses ja 
maapiirkondades

I.1 Teadmiste ja 
innovatsiooni jagamine: 
teadmiste jagamisele ja 
innovatsioonile eraldatavate 
vahendite osakaal ÜPP 
eelarvest

R.1 Tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
ja innovatsiooni kaudu: 
põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad 
toetust nõustamiseks, 
koolituseks, teadmiste 
vahetamiseks või 
töörühmades 
osalemiseks, et 
suurendada 
majanduslikku, 
keskkonna-, kliima- ja 
ressursitõhususe alast 
tulemuslikkust

R.2 Nõuande- ja 
teadmistevahetussüsteemi
de sidumine: 
põllumajanduslike 
teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemideg
a (AKIS) seotud 
nõustajate arv (võrreldes 
põllumajandustootjate 
koguarvuga)

R.3 Põllumajanduse 
digiteerimine: ÜPP kaudu 
täppispõllumajanduse 
tehnoloogiale antavast 
toetusest kasu saavate 
põllumajandustootjate 
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osakaal

Muudatusettepanek

Teadmiste, innovatsiooni 
ja digiteerimise 
edendamine ja 
kasutuselevõtt 
põllumajanduses ja 
maapiirkondades

I.1 Teadmiste ja 
innovatsiooni jagamine: 
teadmiste jagamisele ja 
innovatsioonile eraldatavate 
vahendite osakaal ÜPP 
eelarvest

R.1 Tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
ja innovatsiooni kaudu: 
põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad 
toetust nõustamiseks, 
koolituseks, teadmiste 
vahetamiseks või 
töörühmades 
osalemiseks, et 
suurendada kestlikku 
majanduslikku, 
keskkonna-, kliima- ja 
ressursitõhususe alast 
tulemuslikkust

R.2 Nõuande- ja 
teadmistevahetussüsteemi
de sidumine: 
põllumajanduslike 
teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemideg
a (AKIS) seotud 
nõustajate arv (võrreldes 
põllumajandustootjate 
koguarvuga)

R.2 Teadmised ja 
nõuanded loodusikuks 
kahjuritõrjeks ilma 
pestitsiide kasutamata: 
integreeritud 
taimekaitse, väheste 
sisenditega süsteemide ja 
kemikaalide asemel 
alternatiivsete meetodite 
kasutamise osas 
nõustavate sõltumatute 
nõustajate arv ning 
nimetatud meetodite 
kasutuselevõtt
R.3 Põllumajanduse 
digiteerimine: ÜPP kaudu 
täppispõllumajanduse 
tehnoloogiale (mis võib 
säästa tootmissisendeid 
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ning suurendada 
kestlikkust ja 
ökoloogilist 
tulemuslikkust) antavast 
toetusest kasu saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Toetada 
põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu 
liidus, et suurendada 
toiduga kindlustatust

I.2 Sissetulekuerinevuste 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
võrreldes üldise 
majandusega 

R.4 Sissetulekutoetuse 
sidumine standardite ja 
heade tavadega: 
sissetulekutoetusega 
hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega 
seotud kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.3 Põllumajandusettevõtete 
sissetulekute erinevuse 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 

R.5 Riskijuhtimine: ÜPP 
riskijuhtimisvahendeid 
omavate 
põllumajandusettevõtete 
osakaal

I.4 Põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagava 
sissetuleku toetamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku taseme 
muutumine sektorite kaupa 
(võrreldes 
põllumajandussektori 
keskmise sisetulekuga)

R.6 Toetuse 
ümberjaotamine 
väiksematele 
põllumajandusettevõtetel
e: keskmisest väiksema 
suurusega 
toetuskõlblikele 
põllumajandusettevõtetel
e antava lisatoetuse 
protsent hektari kohta 
(võrreldes keskmisega)

I.5 Panustamine 
territoriaalsesse tasakaalu: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
looduslike piirangutega 
aladel (võrreldes 

R.7 Erivajadustega 
piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete 
toetuse suurendamine: 
erivajadustega 
piirkondades antava 
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keskmisega) lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes 
keskmisega)

Muudatusettepanek

Toetada 
põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagavat 
sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu 
liidus, et suurendada 
toiduga kindlustatust

I.2 Sissetulekuerinevuste 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
võrreldes üldise 
majandusega 

R.4 Sissetulekutoetuse 
sidumine standardite ja 
heade tavadega: 
sissetulekutoetusega 
hõlmatud ja teatavate 
tingimuste täitmisega 
seotud kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.3 
Põllumajandusettevõtete 
sissetulekute erinevuse 
vähendamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 

R.5 Riskijuhtimine: ÜPP 
riskijuhtimisvahendeid 
omavate 
põllumajandusettevõtete 
osakaal

I.4 
Põllumajandusettevõtte 
elujõulisust tagava 
sissetuleku toetamine: 
põllumajandusliku 
sissetuleku taseme 
muutumine sektorite 
kaupa (võrreldes 
põllumajandussektori 
keskmise sisetulekuga)

R.6 Toetuse 
ümberjaotamine 
väiksematele 
põllumajandusettevõtetele
: keskmisest väiksema 
suurusega toetuskõlblikele 
põllumajandusettevõtetele 
antava lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes 
keskmisega)

I.5 Panustamine 
territoriaalsesse tasakaalu: 
põllumajandusliku 
sissetuleku muutumine 
looduslike piirangutega 
aladel (võrreldes 
keskmisega)

R.7 Erivajadustega 
piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete 
toetuse suurendamine: 
erivajadustega 
piirkondades antava 
lisatoetuse protsent 
hektari kohta (võrreldes 
keskmisega)
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Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – tabel 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek

Suurendada 
konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, 
pöörates muu hulgas 
erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja 
digiüleminekule

I.6 Põllumajandusettevõtete 
tootlikkuse suurendamine: 
täistootlus

R.8 Keskendumine 
raskustes olevate 
sektorite 
põllumajandusettevõtetel
e: põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad kasu 
tootmiskohustusega 
seotud toetusest, et 
suurendada 
konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust või tõsta 
kvaliteeti

I.7 Põllumajanduslike 
toiduainete kaubandus: 
põllumajanduslike 
toiduainete import ja 
eksport

R.9 
Põllumajandusettevõtete 
kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja 
kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe 
suurendamiseks antavat 
investeeringutoetust 
saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

Muudatusettepanek

Suurendada 
konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, 
pöörates muu hulgas 
erilist tähelepanu 
teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja 
digiüleminekule

I.6 Põllumajandusettevõtete 
tootlikkuse suurendamine: 
täistootlus

R.8 Keskendumine 
raskustes olevate 
sektorite 
põllumajandusettevõtetel
e: põllumajandustootjate 
osakaal, kes saavad kasu 
tootmiskohustusega 
seotud toetusest, et 
suurendada 
konkurentsivõimet või 
jätkusuutlikkust või tõsta 
kvaliteeti

I.6 a: Tootmissektorite 
mitmekesistamine ja 
tasakaalustamine seal, kus 
see on teostatav: 
piirkondade kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal iga tootmissektori 
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kohta
I.7 Põllumajanduslike 
toiduainete kaubandus: 
põllumajanduslike 
toiduainete import ja 
eksport

R.9 
Põllumajandusettevõtete 
kaasajastamine: 
ümberkorraldamiseks ja 
kaasajastamiseks, sh 
ressursitõhususe 
suurendamiseks antavat 
investeeringutoetust 
saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 6

Komisjoni ettepanek

Parandada 
põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas

I.8 Põllumajandustootjate 
positsiooni parandamine 
toidutarneahelas: 
toidutarneahela 
esmatootjate saadav 
lisandväärtus

R.10. Parem tarneahela 
korraldus: toetust 
saavates tootjarühmades, 
tootjaorganisatsioonides, 
kohalikel turgudel, 
lühikestes tarneahelates 
ja kvaliteedikavades 
osalevate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.11. Tarnete 
koondamine: 
rakenduskava 
rakendavate 
tootjaorganisatsioonide 
turustatud toodangu 
väärtuse osakaal

Muudatusettepanek

Parandada 
põllumajandustootjate 
positsiooni väärtusahelas

I.8 Põllumajandustootjate 
positsiooni parandamine 
toidutarneahelas: 
toidutarneahela 
esmatootjate saadav 
lisandväärtus

R.10. Parem tarneahela 
korraldus: toetust 
saavates tootjarühmades, 
tootjaorganisatsioonides, 
kohalikel turgudel, 
lühikestes tarneahelates 
ja kvaliteedikavades 
osalevate 
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põllumajandustootjate ja 
VKEde osakaal

R.11. Tarnete 
koondamine: 
rakenduskava 
rakendavate 
tootjaorganisatsioonide 
turustatud toodangu 
väärtuse osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 7

Komisjoni ettepanek

Panustada 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning 
säästvasse energiasse

I.9 Põllumajandusettevõtte 
vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

R.12. Kliimamuutustega 
kohanemine: 
kliimamuutustega parema 
kohanemise kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.10. Panustamine 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse: 
põllumajandusest 
pärinevate 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamine

R.13. Heitkoguste 
vähendamine 
loomakasvatussektoris: 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja või 
ammoniaagi 
vähendamise, sh 
sõnnikukäitlemisega 
seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

I.11. Süsinikdioksiidi 
sidumise võimendamine: 
suurendada mulla 
orgaanilise süsiniku 
sisaldust

R.14 Süsiniku säilitamine 
mullas ja biomassis: 
heitkoguste vähendamise 
ning süsiniku 
sidumisvõime säilitamise 
ja/või suurendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, 
põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

I.12. Säästva energia R.15. Roheline energia 
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osakaalu suurendamine 
põllumajanduses: 
taastuvenergia tootmine 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris

põllumajandus- ja 
metsandussektoris: 
investeeringud 
taastuvenergia, sh 
biopõhise energia 
tootmisvõimsusesse

R.16. Energiatõhususe 
suurendamine: 
energiasääst 
põllumajanduses

R.17. Metsastatud maa: 
metsastamise ja 
metsamaa loomise, sh 
agrometsanduse toetust 
saav ala 

Muudatusettepanek

Panustada 
kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning 
säästvasse energiasse

I.9 Põllumajandusettevõtte 
vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

R.12. Kliimamuutustega 
kohanemine: 
kliimamuutustega parema 
kohanemise kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.9 a. Vastupanuvõime 
parandamine geneetilise 
mitmekesisuse 
suurendamisega: 
põllumajanduse 
bioloogilise mitmekesisuse 
indeks, millega mõõdetakse 
põllukultuurisortide 
mitmekesisust ühe 
põllukultuuriliigi piires ja 
eri liikide lõikes

R.12 a. Vastupanuvõime 
parandamine geneetilise 
mitmekesisuse 
suurendamisega: 
geneetilist mitmekesisust 
soodustavate 
maakasutusviiside ja 
valikute osakaal

I.10. Panustamine 
kliimamuutuste 
leevendamisse: 
põllumajandusest 
pärinevate 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamine

R.13. Heitkoguste 
vähendamine 
loomakasvatussektoris: 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja või 
ammoniaagi 
vähendamise, sh 
sõnnikukäitlemisega 
seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

I.11. Süsinikdioksiidi R.14 Süsiniku säilitamine 
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sidumise võimendamine: 
suurendada mulla 
orgaanilise süsiniku 
sisaldust

mullas ja biomassis: 
heitkoguste vähendamise 
ning süsiniku 
sidumisvõime säilitamise 
ja/või suurendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal (püsirohumaa, 
püsiva taimkattega 
püsikultuurid, 
põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

Säästva energia tootmise ja 
kasutamise tagamine 
põllumajanduses: 
taastuvenergia tootmine ja 
kasutamine põllumajandus- 
ja metsandussektoris, 
seejuures näidata süsiniku 
neeldamise bilanss ja 
kasvuhoonegaaside heite 
netovähenemine ilma 
maakasutuse otsese või 
kaudse muutuseta

R.15. Roheline energia 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris: 
investeeringud 
taastuvenergia, sh 
bioenergia 
tootmisvõimsustesse 
(MW)

R.15 a. Põllu- ja 
metsamajanduses 
toodetud biokütuste 
säästvuse ja 
tulemuslikkuse 
tagamine: 
investeeringud, millel 
puudub nii otsene kui ka 
kaudne seos 
maakasutuse 
muutustega
R.15 b. Väetiste 
kasutamisest tingitud 
heitkoguste piiramine: 
väetiste kasutamisest 
põhjustatud 
kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piiramise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal
R.16. Energiatõhususe 
suurendamine: 
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energiasääst 
põllumajanduses

R.17. Metsamaa: 
metsastamise ja 
metsamaa rajamise, sh 
agrometsanduse jaoks 
toetust saav ala
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 8

Komisjoni ettepanek

Edendada säästvat 
arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat 
majandamist nagu vesi, 
muld ja õhk

I.13. Mulla erosiooni 
vähendamine: mõõduka ja 
tugeva mulla erosiooniga 
maa protsent 
põllumajandusmaast

R.18. Mulla kvaliteedi 
parandamine: mulla 
majandamist toetavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.14. Õhukvaliteedi 
parandamine: 
põllumajandusest pärineva 
ammoniaagi heitkoguse 
vähendamine 

R.19. Õhukvaliteedi 
parandamine: 
ammoniaagi heitkoguste 
vähendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.15. Veekvaliteedi 
parandamine: toitainete 
üldine tasakaal 
põllumajandusmaal

R.20. Vee kvaliteedi 
kaitse: vee kvaliteediga 
seotud 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

1.16. Toitainete lekke 
vähendamine: nitraadid 
põhjavees – 
põhjaveepunktide protsent, 
mille nitraadisisaldus ületab 
50 mg/l, vastavalt 
nitraadidirektiivile

R.21. Toitainete säästlik 
haldamine: toitainete 
parema haldamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.17. Veeressurssidele 
avaldatava surve 
vähendamine: veekasutuse 

R.22. Säästlik 
veekasutus: veevarude 
tasakaalu parandamise 
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indeks pluss (WEI+) kohustustega seotud 
niisutatud alade osakaal

R.23. Keskkonna-
/kliimaalane 
tulemuslikkus 
investeeringute kaudu: 
keskkonnahoiu või 
kliimaga seotud 
investeeringutega seotud 
toetust saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.24. Keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
kaudu: keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkusega seotud 
nõustamis- või 
koolitustoetust saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

Muudatusettepanek

Edendada säästvat arengut 
ja selliste loodusvarade 
nagu vee, mulla ja õhu 
tõhusat majandamist

I.13. Mullaerosiooni 
vähendamine ja muldade 
äärmuslike 
ilmastikutingimuste 
talumise võime 
suurendamine: mõõduka 
ja tugeva 
mullaerosiooniga maa 
osakaal 
põllumajandusmaast

R.18. Muldade kvaliteedi 
parandamine ja nende 
äärmuslike 
ilmastikutingimuste 
talumise võime 
suurendamine: muldade 
seisundit parandavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.13a Ülemiste 
mullakihtide 
kujundamine ning vee ja 
toitainete säilitamise 
võime suurendamine: 
huumuse osakaal 
ülemistes mullakihtides

R.18a 
Mahepõllumajanduse 
areng: 
mahepõllumajanduse 
tavade kasutuselevõtuks 
või säilitamiseks 
toetustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal
R.18 b: Mulla seisund: 
mullaelustiku hulk ja 
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mitmekesisus
I.14. Õhukvaliteedi 
parandamine: 
põllumajandusest pärineva 
ammoniaagi heitkoguste 
vähendamine 

R.19. Õhukvaliteedi 
parandamine: ammoniaagi 
heitkoguste vähendamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal vastavalt muu 
hulgas direktiivi (EL) 
2016/2284 kohastes 
riiklikes õhusaaste 
piiramise programmides 
sätestatule

I.15. Veekvaliteedi 
parandamine: toitainete 
üldine tasakaal 
põllumajandusmaal

R.20. Veekvaliteedi 
kaitse: veekvaliteediga 
seotud halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

1.16. Toitainete lekke 
vähendamine: nitraadid 
põhjavees – 
põhjaveepunktide 
protsent, mille 
nitraadisisaldus ületab 
nitraadidirektiivis 
sätestatud 50 mg/l

R.21. Toitainete säästev 
haldamine: toitainete 
parema haldamise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.17. Veevarudele 
avaldatava surve 
vähendamine: veekasutuse 
indeks pluss (WEI+)

R.22. Säästev veekasutus: 
veebilansi parandamise 
kohustustega seotud 
niisutatud alade osakaal, 
sealhulgas 
veemajanduskavade 
meetmekavadele vastavad 
meetmed mullaerosiooni 
vähendamiseks, vee 
mõõtmiseks ja pinnase 
veesäilitusvõime 
suurendamiseks

I.17 a. Pestitsiidide 
põhjavette ja 
pinnaveekogudesse 
sattumise piiramine: 
halvas seisundis 
pinnaveekogude osakaal 
(vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 

R.22 a. Loomakasvatuse 
keskkonnamõju 
vähendamine: 
loomkasvatuse 
intensiivsus jõgikonnas, 
piirkonnas ja 
liikmesriigis
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2006/118/EÜ1a üksikutele 
pestitsiididele ja kõigile 
pestitsiididele kokku 
kehtestatud 
kvaliteedinõuetele) ning 
pinnaveekogude osakaal, 
kus on ületatud 
põllumajanduses 
prioriteetsete ainetena 
kasutatavatele 
pestitsiididele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 
2008/105/EÜ1b 
kehtestatud 
keskkonnakvaliteedi 
nõuded või 
liikmesriikides teatavaid 
jõgikondi saastavatele 
pestitsiididele kehtestatud 
nõuded

R.23. Keskkonna-
/kliimaalane 
tulemuslikkus 
investeeringute kaudu: 
keskkonnahoiu või 
kliimaga seotud 
investeeringuteks toetust 
saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.24. Keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkuse 
suurendamine teadmiste 
kaudu: keskkonna-
/kliimaalase 
tulemuslikkusega seotud 
nõustamis- või 
koolitustoetust saavate 
põllumajandustootjate 
osakaal

R.24 a. Pestitsiidide 
keskkonda sattumise 
piiramine: 
põllumajandusmaa 
osakaal, kus antakse 
toetust erimeetmeteks, 
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millega piirata 
pestitsiidide sattumist 
pinna- ja põhjavette
R.24 b. Mulla kaitsmine 
külvikorra abil: põllumaa 
osakaal, kus kasutatakse 
liblikõielisi sisaldavat 
külvikorda

___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, mis 
käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 
19).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/105/EÜ, mis 
käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse 
nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja 
tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84). 

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 9

Komisjoni ettepanek

Panustada elurikkuse 
kaitsesse, edendada 
ökosüsteemi teenuseid 
ning säilitada elupaiku ja 
maastikke

I.18. Põllumajandusmaa 
linnustikupopulatsioonide 
suurendamine: 
põllumajandusmaa 
linnustiku indeks

R.25. Säästva 
metsamajandamise 
toetamine: metsade kaitset 
ja majandamist toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal

I.19. Bioloogilise 
mitmekesisuse tõhusam 
kaitse: selliste liidu 
tähtsusega liikide ja 
elupaikade protsent 
põllumajandussektoris, 
mille arvukus/ulatus on 
stabiilne või suurenev

R.26. Metsade 
ökosüsteemide kaitse: 
maastiku, bioloogilise 
mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide teenuseid 
toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal 

I.20. Ökosüsteemi 
teenuste osutamise 
edendamine: 
maastikuelemente 
sisaldava kasutatava 
põllumajandusmaa 

R.27. Elupaikade ja liikide 
säilitamine: bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist 
või taastamist toetavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
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osakaal põllumajandusmaa 
osakaal 

R.28. Natura 2000 
toetamine: kaitse, 
säilitamise ja taastamise 
kohustustega seotud 
Natura 2000 võrgustiku 
ala

R.29. Maastikule 
iseloomulike vormide 
säilitamine: maastikule 
iseloomulike vormide (sh 
hekkide) haldamise 
kohustustega seotud 
põllumajandusmaa 
osakaal

Muudatusettepanek

Peatada elurikkuse 
vähenemine ja pöörata 
elurikkus tõusule, 
tõhustada 
ökosüsteemiteenuseid, 
säilitada elupaiku ja 
maastikke ning toetada 
kõrge loodusväärtusega 
põllumajandussüsteeme

I.18. Põllumajandusmaa 
linnustikupopulatsioonide 
suurendamine: 
põllumajandusmaa 
linnustiku indeks

R.25. Säästva 
metsamajandamise 
toetamine: metsade kaitset 
ja majandamist toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal

I.19. Elurikkuse tõhusam 
kaitse: selliste 
põllumajandusega seotud 
liidu tähtsusega liikide ja 
elupaikade osakaal, mille 
arvukus on stabiilne või 
suurenev

R.26. 
Metsaökosüsteemide 
kaitse: maastikku, 
elurikkust ja 
ökosüsteemiteenuseid 
toetavate 
halduskohustustega seotud 
metsamaa osakaal 

I.20. Ökosüsteemiteenuste 
osutamise edendamine: 
maastikuelemente 
sisaldava kasutatava 
põllumajandusmaa 
osakaal

R.27. Elupaikade ja liikide 
säilitamine: elurikkuse 
säilitamist või taastamist 
toetavate 
halduskohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal 

I.20 a. Tolmeldajate 
arvukuse languse 
peatamine ja arvukuse 
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õusulepööramine: 
tolmeldajate, sh mesilaste 
ja liblikate indeks

R.27 a. Geneetilise 
mitmekesisuse 
suurendamine: 
põllumajanduse 
bioloogilise 
mitmekesisuse indeks, 
millega mõõdetakse 
põllukultuursortide 
mitmekesisust ühe 
põllukultuuriliigi piires ja 
eri liikide lõikes
R.28. Natura 2000 
toetamine: kaitse, 
säilitamise ja taastamise 
kohustustega seotud 
Natura 2000 võrgustiku 
ala

R.29. Maastikuvormide 
säilitamine: 
maastikuvormide (sh 
hekkide) haldamise 
kohustustega seotud 
põllumajandusmaa 
osakaal

R.29 a. Suure 
loodusväärtusega 
põllumajandustootmise 
edendamine: suure 
loodusväärtuse loomise 
kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 10

Komisjoni ettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada 

1.21. Atraktiivsuse 
suurendamine noorte 
põllumajandustootjate 

R.30. Põlvkondade 
vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet 



AD\1181813ET.docx 163/193 PE630.523v04-00

ET

ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv 

asutavate noorte 
põllumajandustootjate 
arv 

Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

1.21. Atraktiivsuse 
suurendamine noorte 
põllumajandustootjate 
jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv 

R.30. Põlvkondade 
vahetus: ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet 
asutavate noorte 
põllumajandustootjate arv 
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rida 11

Komisjoni ettepanek

Edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust 
ja säästvat 
metsamajandust

I.22. Maapiirkondade 
töökohtadesse 
panustamine: 
tööhõivemäära 
muutumine peamiselt 
maapiirkondades

R.31. Majanduskasv ja 
töökohad 
maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud 
projektides 

I.23. Maapiirkondade 
majanduskasvu 
panustamine: muutused 
SKP-s elaniku kohta 
peamiselt 
maapiirkondades

R.32. Maapiirkondade 
biomajanduse 
arendamine: toetuse abil 
loodud 
biomajandusettevõtete arv

1.24. Õiglasem ÜPP: ÜPP 
toetuse jaotamise 
parandamine 

R.33. Maapiirkondade 
majanduse digiteerimine: 
toetust saanud arukate 
külade strateegiaga 
hõlmatud maaelanikkond

I.25. Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine 
maapiirkondades: 
vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34. Euroopa 
maapiirkondade 
ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja 
taristule paremast 
juurdepääsust kasu saava 
maaelanikkonna osakaal

R.35. Sotsiaalse kaasatuse 
parandamine: toetatud 
sotsiaalse kaasatuse 
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projektidest kasu saavate 
vähemus- ja/või 
haavatavamatesse 
rühmadesse kuuluvate 
inimeste arv

Muudatusettepanek

Edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust 
ja säästvat 
metsamajandust

I.22. Maapiirkondade 
töökohtadesse 
panustamine: 
tööhõivemäära 
muutumine peamiselt 
maapiirkondades

R.31. Majanduskasv ja 
töökohad 
maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud 
projektides 

I.23. Maapiirkondade 
majanduskasvu 
panustamine: muutused 
SKP-s elaniku kohta 
peamiselt 
maapiirkondades

R.32. Maapiirkondade 
biomajanduse 
arendamine: toetuse abil 
loodud 
biomajandusettevõtete arv

1.24. Õiglasem ÜPP: ÜPP 
toetuse jaotamise 
parandamine 

R.33. Maapiirkondade 
majanduse digiteerimine: 
toetust saanud arukate 
külade strateegiaga 
hõlmatud 
maaelanikkonna osakaal

I.25. Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine 
maapiirkondades: 
vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34. Euroopa 
maapiirkondade 
ühendamine: ÜPP toetuste 
tõttu teenuste ja taristu 
kättesaadavuse 
paranemisest kasu saava 
maaelanikkonna osakaal

R.35. Sotsiaalse kaasatuse 
parandamine: toetatud 
sotsiaalse kaasatuse 
projektidest kasu saavate 
vähemus- ja/või 
haavatavamatesse 
rühmadesse kuuluvate 
inimeste arv

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – tabel 1 – rida 12

Komisjoni ettepanek

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

I.26. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine 
müük/kasutamine 
toiduloomade hulgas

R.36. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine: 
antibiootikumide 
kasutamist piiravate 
toetatud meetmetega 
(ennetamine/vähendamine
) seotud loomühikute 
osakaal

I.27. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: 
pestitsiididega kaasnevate 
ohtude ja mõju 
vähendamine**

R.37. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: pestitsiidide 
kasutamisega kaasnevate 
ohtude ja mõju 
vähendamiseks 
pestitsiidide säästva 
kasutamiseni viivate 
toetatud erimeetmetega 
seotud põllumajandusmaa 
osakaal

I.28. Tarbijanõudluse 
rahuldamine kvaliteetse 
toidu järele: toodangu 
väärtus vastavalt ELi 
kvaliteedikavadele (sh 
orgaaniline toodang) 

R.38. Loomade heaolu 
parandamine: loomade 
heaolu parandamise 
toetatud meetmetega 
hõlmatud loomühikute 
osakaal

______________________

** Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv

Muudatusettepanek

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

I.26. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine 
müük/kasutamine 
toiduloomade hulgas

R.36. Antibiootikumide 
kasutamise piiramine: 
antibiootikumide 
kasutamist piiravate 
toetatud meetmetega 
(ennetamine/vähendamine
) seotud loomühikute 
osakaal

I.26 a. Kariloomade 
veterinaarravimite kestlik 
kasutamine: 
veterinaarravimite müük 
ja kasutamine toiduks 
kasutatavate loomade 

R.36 a. 
Veterinaarravimite 
kestlik kasutamine: 
kariloomade osakaal, 
keda puudutavad 
veterinaarravimite 
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puhul kasutamise piiramise 
(ennetamine/vähendamin
e) tugimeetmed, millega 
püütakse nende ravimite 
kahjulikku mõju ja 
ohtlikkust vähendada

I.27. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: Pestitsiidide 
kasutamisest sõltumise 
vähendamine:

R.37. Pestitsiidide säästlik 
kasutamine: pestitsiidide 
kasutamisest sõltumist 
vähendavate toetatud 
erimeetmetega seotud 
põllumajandusmaa 
osakaal

R.37 a. Pestitsiididest 
sõltumise vähendamine: 
müüdud ja kasutatud 
pestitsiidide kogused 
(pestitsiidistatistika)

I.28. Tarbijanõudluse 
rahuldamine kvaliteetse 
toidu järele: toodangu (sh 
orgaanilise toodangu ) 
väärtus vastavalt ELi 
kvaliteedikavadele 

R.38. Loomade heaolu 
parandamine: loomade 
heaolu parandamise 
toetatud meetmetega 
hõlmatud loomühikute 
osakaal

I.28 a. Kehtivate loomade 
heaolu reguleerivate 
õigusaktide (nõukogu 
määrus nr 1099/2009, 
nõukogu direktiiv 
2007/43/EÜ, nõukogu 
direktiiv 1999/74/EÜ) 
nõuete eiramise 
vähendamine

R.38 a. Loomapidamise 
intensiivsuse 
vähendamine: 
loomühikute arv 
põllumajandusmaa kohta

I.28 b. Loomapidamise 
intensiivsuse 
vähendamine 
liikmesriigis loomaliikide 
lõikes

______________________

** Pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv
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I lisa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

Põllumajanduslikke 
teadmisi ja innovatsiooni 
käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus 
(EIP)**

O.1 EIP töörühmade arv

O.2 EIP töörühmi moodustavate või nendes osalevate 
nõustajate arv

ÜPP toetus O.3 ÜPP toetusesaajate arv

Toodanguga sidumata 
otsetoetus

O.4 Hektarite arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta 

O.5 Toetusesaajate arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta 

O.6 Hektarite arv, mille puhul makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat sissetulekutoetust

O.7 Toetusesaajate arv, kellele makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

Riskijuhtimisvahendid O.8 Toetatud riskijuhtimisvahenditega hõlmatud 
põllumajandustootjate arv

Tootmiskohustusega 
seotud toetus

O.9 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud hektarite arv 

O.10 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud loomade 
arv

Toetus looduslike 
piirangute või muude 
piirkondlike ebasoodsate 
tegurite korral

O.11. Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade 
lisatoetust saavate hektarite arv (kolm kategooriat)

O.12. Natura 2000 või veepoliitika raamdirektiivi alusel toetust 
saavate hektarite arv

Halduskohustustega 
seotud toetused 
(keskkond-kliima, 
geneetilised ressursid, 
loomade heaolu)

O.13. Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (põllumajanduslike) hektarite 
arv 

O.14 Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (metsandusega seotud) hektarite 
arv

O.15. Mahepõllumajandustoetust saavate hektarite arv

O.16. Loomade heaolu, loomatervise või 
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bioturvalisusmeetmete tõhustamisega seotud toetusega 
hõlmatud loomühikute arv

O.17. Geneetilisi ressursse toetavate projektide arv

Investeeringud O.18. Toetust saavate tootlike investeeringute arv 
põllumajandusettevõtetes

O.19. Toetust saavate kohalike taristute arv

O.20. Toetust saavate mittetulusate investeeringute arv

O.21. Tootlike investeeringute arv väljaspool 
põllumajandusettevõtet

Tegevuse alustamise 
toetused

O.22. Tegevuse alustamise toetust saavate põllumajandustootjate 
arv

O.23. Tegevuse alustamise toetust saavate maapiirkondade 
ettevõtjate arv

Koostöö O.24. Toetust saavate tootjarühmade/-organisatsioonide arv

O.25. ELi kvaliteedikavades osalemiseks toetust saavate 
põllumajandusettevõtjate arv

O.26. Põlvkondade vahetuse projektide arv 
(noored/vanemaealised põllumajandustootjad)

O.27. Kohaliku arengu strateegiate arv (LEADER)

O.28. Koostöörühmade arv (v.a punkti O.1 all esitatud Euroopa 
innovatsioonipartnerlus)

Teadmiste vahetamine ja 
teave

O.29. Koolituse läbinud/nõustatud põllumajandustootjate arv

O.30. Koolituse läbinud/nõustatud muude isikute kui 
põllumajandustootjate arv

Horisontaalsed näitajad O.31. Keskkonnategevusega hõlmatud hektarite arv 
(tingimuslikkuse, rohujuuretasandi kava, põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmete, metsandusmeetmete ning 
mahepõllumajandusega hõlmatud füüsilise pindala koondnäitaja)

O.32. Hektarite arv, mille suhtes kohaldatakse teatavaid 
tingimusi (heade põllumajandus- ja keskkonnatavade kaupa)

Valdkondlikud 
programmid

O.33. Rakendusfondi/-programmi moodustavate 
tootjaorganisatsioonide arv 

O.34. Müügiedendus- ja teavitusmeetmete arv ning 
turujärelevalve 

O.35. Mesinduse säilitamise/arendamise meetmete arv

______________________

** EIP alla kuuluvate töörühmade toetuse suhtes kohaldatakse koostöösätteid
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Põllumajanduslikke 
teadmisi ja innovatsiooni 
käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus 
(EIP)**

O.1 EIP töörühmade arv

O.2 EIP töörühmi moodustavate või nendes osalevate 
nõustajate arv

ÜPP toetus O.3 ÜPP toetusesaajate arv

Toodanguga sidumata 
otsetoetus

O.4 Hektarite arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta

O.5 Toetusesaajate arv toodanguga sidumata otsetoetuse kohta 

O.6 Hektarite arv, mille puhul makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat sissetulekutoetust

O.7 Toetusesaajate arv, kellele makstakse noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud suuremat 
sissetulekutoetust

Riskijuhtimisvahendid O.8 Toetatud riskijuhtimisvahenditega hõlmatud 
põllumajandustootjate arv

Tootmiskohustusega 
seotud toetus

O.9 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud hektarite 
arv 

O.10 Tootmiskohustusega seotud toetusega hõlmatud 
loomade arv

Toetus looduslike 
piirangute või muude 
piirkondlike ebasoodsate 
tegurite korral

O.11. Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade 
lisatoetust saavate hektarite arv (kolm kategooriat)

O.12. Natura 2000 või veepoliitika raamdirektiivi alusel 
toetust saavate hektarite arv

Halduskohustustega 
seotud toetused 
(keskkond-kliima, 
geneetilised ressursid, 
loomade heaolu)

O.13. Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (põllumajanduslike) hektarite 
arv

O.14 Keskkonna-/kliimakohustuste täitmisel kohustuslikest 
nõuetest kaugemale minevate (metsandusega seotud) hektarite 
arv

O.15. Mahepõllumajandustoetust saavate hektarite arv

O.16. Loomade heaolu, loomatervise või 
bioturvalisusmeetmete tõhustamisega seotud toetusega 
hõlmatud loomühikute arv
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O.17. Geneetilisi ressursse toetavate projektide arv

Investeeringud O.18. Toetust saavate tootlike investeeringute arv 
põllumajandusettevõtetes

O.19. Toetust saavate kohalike taristute arv

O.20. Toetust saavate mittetulusate investeeringute arv

O.21. Tootlike investeeringute arv väljaspool 
põllumajandusettevõtet

Tegevuse alustamise 
toetused

O.22. Tegevuse alustamise toetust saavate 
põllumajandustootjate arv

O.23. Tegevuse alustamise toetust saavate maapiirkondade 
ettevõtjate arv

Koostöö O.24. Toetust saavate tootjarühmade/-organisatsioonide arv

O.25. ELi kvaliteedikavades osalemiseks toetust saavate 
põllumajandusettevõtjate arv

O.26. Põlvkondade vahetuse projektide arv 
(noored/vanemaealised põllumajandustootjad)

O.27. Kohaliku arengu strateegiate arv (LEADER)

O.28. Koostöörühmade arv (v.a punkti O.1 all esitatud Euroopa 
innovatsioonipartnerlus)

Teadmiste vahetamine ja 
teave

O.29. Koolituse läbinud/nõustatud põllumajandustootjate arv

O.30. Koolituse läbinud/nõustatud muude isikute kui 
põllumajandustootjate arv

Horisontaalsed näitajad O.31. Keskkonnategevusega hõlmatud hektarite arv 
(tingimuslikkuse, rohujuuretasandi kava, põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmete, metsandusmeetmete ning 
mahepõllumajandusega hõlmatud füüsilise pindala 
koondnäitaja)

O.32. Hektarite arv, mille suhtes kohaldatakse teatavaid 
tingimusi (heade põllumajandus- ja keskkonnatavade kaupa)

Valdkondlikud 
programmid

O.33. Rakendusfondi/-programmi moodustavate 
tootjaorganisatsioonide arv 

O.34. Müügiedendus- ja teavitusmeetmete arv ning 
turujärelevalve 

O.35. Mesinduse säilitamise/arendamise meetmete arv

_____________________

** EIP alla kuuluvate töörühmade toetuse suhtes kohaldatakse koostöösätteid
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 2

Komisjoni ettepanek

Kliimam
uutused

GAEC 1 Püsirohumaa ja 
põllumajandusmaa suhtarvu 
säilitamine

Põllumajandusliku 
otstarbe muutmise 
vastased üldised 
kaitsemeetmed 
süsinikuvaru 
säilitamiseks

(leevend
amine ja 
muutuste
ga 
kohanem
ine)

GAEC 2 Märg- ja turbaalade 
asjakohane kaitse

Süsinikurikaste muldade 
kaitse

GAEC 3 Koristusjäätmete 
põletuskeeld, välja arvatud 
taimetervise eesmärkidel 

Mulla orgaanilise aine 
sisalduse säilitamine

Muudatusettepanek

Kliimam
uutused

GAEC 1 Püsirohumaa ja 
põllumajandusmaa suhtarvu 
säilitamine ja maade 
põllumaaks muutmise 
määr. Nimetatud määr ei 
tohiks liikmesriikides 2013. 
aastal tuvastatud vastava 
määraga võrreldes 
väheneda rohkem kui 5 %.

Põllumajandusliku 
otstarbe muutmise 
vastased üldised 
kaitsemeetmed 
süsinikuvaru 
säilitamiseks

(leevend
amine ja 
muutuste
ga 
kohanem
ine)

GAEC 2 Märg- ja turbaalade tõhus 
kaitse

Süsinikurikaste muldade 
kaitse

GAEC 3 Koristusjäätmete 
põletuskeeld, välja arvatud 
taimetervise eesmärkidel 

Mulla orgaanilise aine 
sisalduse säilitamine, 
õhusaaste vähendamine

GAEC 3 
a

Loomapidamise 
intensiivsuse ülemmäär

Lubatud on mitte enam 
kui 0,7 loomühikut 
põllumajandusmaa ühe 
hektari kohta
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 3

Komisjoni ettepanek

Vesi SMR 1 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik:

artikli 11 lõike 3 punktid e 
ja h, mis on seotud 
fosfaatide 
hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes 
kohaldatavate kohustuslike 
nõuetega

SMR 2 Nõukogu 12. detsembri 
1991. aasta direktiiv 
91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT 
L 375, 31.12.1991, lk 1):

artiklid 4 ja 5

GAEC 4 Puhverribade rajamine 
vooluveekogude äärde1 

Jõevoolu kaitse reostuse 
ja äravoolu eest

GAEC 5 Põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitainekasutust 
soodustava abivahendi 
kasutamine2

Toitainete säästlik 
haldamine

______________________
1 Hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi kohased puhverribad peavad nii direktiivi 
91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud tundlikel aladel kui ka nendest 
väljaspool vastama vähemalt nõuetele, mis on seotud direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punkti A 
alapunktis 4 osutatud väetiste vooluveekogude lähedal kasutamise tingimustega, mida 
kohaldatakse kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5 lõike 4 alusel koostatud 
liikmesriikide tegevusprogrammidega.
2 Vahend peab tagama vähemalt järgmised elemendid ja funktsioonid. 

a) Elemendid

• põllumajandusettevõtet käsitlev asjakohane teave, mis põhineb põldude 
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identifitseerimise süsteemil (LPIS) ning ühtsel haldus- ja kontrollisüsteemil (IACS) 

• mullaproove käsitlev teave vastavalt asjakohasele ruumilisele ja ajalisele skaalale;

• teave asjakohaste majandamistavade, varasemate saagiandmete ning 
saagikuseesmärkide kohta

• teave põllumajandusettevõttes toitainete haldamise suhtes kohaldatavate asjakohaste 
õiguslike piirangute ja nõuete kohta

• täielik toitainete eelarve

b) Funktsioonid 

• eri allikatest (põldude identifitseerimise süsteemist (LPIS), ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist (IACS), põllumajandustootja koostatud andmetest , mullaanalüüsidest jne) 
pärit teabe võimalikult ulatuslik automaatne koondamine, et vältida põllumajandustootjate 
andmete topeltsisestamist

• kahepoolne suhtlemine makseasutuste/korraldusasutuste ja põllumajandustootjate 
vahel on lubatud

• modulaarsus ja võimalus toetada täiendavaid jätkusuutlikkuse eesmärke (nt 
heitkoguste ohjamine, veemajandus)

• ELi andmete koostalitlusvõime, avatuse ja taaskasutamise põhimõtete järgimine 

• andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamine kooskõlas parimate kehtivate 
standarditega

Muudatusettepanek

Vesi SMR 1 artikli 11 lõike 3 punktid e, 
h, j ja k, mis on seotud 
fosfaatide 
hajureostusallikate 
kontrollimise suhtes 
kohaldatavate kohustuslike 
nõuetega

SMR 2 Nõukogu 12. detsembri 
1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ 
veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest 
(EÜT L 375, 31.12.1991, 
lk 1):

artiklid 4 ja 5

GAEC 4 Vooluveekogude äärde 
vähemalt 3 m laiuste 
puhverribade rajamine1 , 
kus väetiste ja 
taimekaitsevahendite 

Vooluvete, tolmeldajate, 
veevarude ning 
veeliikide ja -
ökosüsteemide kaitse 
reostuse, mürgiste ainete 
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kasutamine on keelatud ja äravoolu eest

GAEC 5 Põllumajandusettevõtte 
säästlikku toitainekasutust 
soodustava abivahendi 
kasutamine2 ja 
tootmissisendite 
vähendamine

Toitainete, pestitsiidide 
ja veterinaarravimite 
säästlik haldamine 
vastavalt põllumajandi 
suurusele ja tootmise 
intensiivsusele

______________________
1 Hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi kohased puhverribad peavad nii direktiivi 
91/676/EMÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud tundlikel aladel kui ka nendest 
väljaspool vastama vähemalt nõuetele, mis on seotud direktiivi 91/676/EMÜ II lisa punkti A 
alapunktis 4 osutatud väetiste vooluveekogude lähedal kasutamise tingimustega, mida 
kohaldatakse kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 5 lõike 4 alusel koostatud 
liikmesriikide tegevusprogrammidega.
2 Vahend peab tagama vähemalt järgmised elemendid ja funktsioonid. 

a) Elemendid

• põllumajandusettevõtet käsitlev asjakohane teave, mis põhineb põldude 
identifitseerimise süsteemil (LPIS) ning ühtsel haldus- ja kontrollisüsteemil (IACS)

• mullaproove käsitlev teave vastavalt asjakohasele ruumilisele ja ajalisele skaalale;

• teave asjakohaste majandamistavade, varasemate saagiandmete ning 
saagikuseesmärkide kohta

• teave põllumajandusettevõttes toitainete haldamise suhtes kohaldatavate asjakohaste 
õiguslike piirangute ja nõuete kohta

• täielik toitainete eelarve

b) Funktsioonid 

• eri allikatest (põldude identifitseerimise süsteemist (LPIS), ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist (IACS), põllumajandustootja koostatud andmetest , mullaanalüüsidest jne) 
pärit teabe võimalikult ulatuslik automaatne koondamine, et vältida põllumajandustootjate 
andmete topeltsisestamist

• kahepoolne suhtlemine makseasutuste/korraldusasutuste ja põllumajandustootjate 
vahel on lubatud

• modulaarsus ja võimalus toetada täiendavaid jätkusuutlikkuse eesmärke (nt 
heitkoguste ohjamine, veemajandus)

• ELi andmete koostalitlusvõime, avatuse ja taaskasutamise põhimõtete järgimine 

• andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamine kooskõlas parimate kehtivate 
standarditega
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Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Muld GAEC 6 Mulla degradeerumise ohtu 
vähendavad 
maaharimistavad, 
sealhulgas kalde 
arvessevõtmine

Kohaspetsiifilistele 
tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus 
erosiooni piiramiseks

(kaitse ja 
kvaliteet)

GAEC 7 Katmata mulla puudumine 
kõige kriitilisema(te)l 
perioodi(de)l

Mulla kaitse talvel

GAEC 8 Külvikord Mulla potentsiaali 
säilitamine

Muudatusettepanek

Muld GAEC 6 Mulla degradeerumise ohtu 
vähendavad asjakohased 
maaharimisviisid ja mulla 
majandamine, sealhulgas 
maapinna kalde 
arvessevõtmine

Kohaspetsiifilistele 
tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus 
erosiooni piiramiseks ja 
süsinikuvaru 
säilitamiseks

(kaitse ja 
kvaliteet)

GAEC 7 Katmata mulla puudumine 
kõige kriitilisema(te)l 
perioodi(de)l

Mulla füüsiline kaitse 
erosiooni eest ja 
mullaelustiku 
säilitamine koos 
traditsiooniliste 
tootmisviiside 
kasutamisega

GAEC 8 Vähemalt nelja-aastane 
külvikord, mis sisaldab 
liblikõieliste komponenti

Mulla potentsiaali 
säilitamine
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Bioloogil
ine 
mitmeke
sisus ja 
maastik

SMR 3 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 
2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta 
(ELT L 20, 26.1.2010, lk 
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7):

(kaitse ja 
kvaliteet)

artikli 3 lõige 1, artikli 3 
lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4

SMR 4 Nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiiv 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta 
(EÜT L 206, 22.7.1992, lk 
7):

artikli 6 lõiked 1 ja 2

GAEC 9 Tootmisega mitteseotud 
objektide või maa-alade all 
asuva põllumajandusmaa 
minimaalne osakaal

Tootmisega mitteseotud 
objektide ja maa-ala 
säilitamine, et 
suurendada 
põllumajandusettevõtte 
bioloogilist 
mitmekesisust

Maastikule iseloomulike 
vormide säilitamine

Keeld lõigata hekke ja puid 
lindude pesitsemise ja 
poegade üleskasvatamise 
ajal 

Meetmed invasiivsete 
taimeliikide vältimiseks 
(lisavõimalus)

GAEC 
10

Keeld muuta või künda 
Natura 2000 aladel asuvaid 
püsirohumaid

Elupaikade ja liikide 
kaitse

Muudatusettepanek

Bioloogil
ine 
mitmeke
sisus ja 
maastik

SMR 3 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 
2009. aasta 
direktiiv 2009/147/EÜ 
loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 
26.1.2010, lk 7):

(kaitse ja 
kvaliteet)

Artikli 3 lõige 1, artikli 3 
lõike 2 punkt b, artikli 4 
lõiked 1, 2 ja 4 ning artikli 
5 punktid a, b ja d
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SMR 4 Nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 
22.7.1992, lk 7):

Artikkel 2, artikli 3 lõige 3, 
artikli 6 lõiked 1 ja 2, 
artikli 12 lõige 1 ja artikli 
13 lõige 13 lõige 1

GAEC 9 Tootmisega mitteseotud 
objektide või maa-alade all 
asuva põllumajandusmaa 
(kus sünteetilisi pestitsiide 
ja kunstväetisi ei kasutata) 
osakaal vähemalt 7 %

Tootmisega mitteseotud 
objektide ja maa-ala 
säilitamine, et 
suurendada 
põllumajandusettevõtte 
bioloogilist 
mitmekesisust, 
sealhulgas 
funktsionaalset 
bioloogilist 
mitmekesisust ja 
kasulike liikide esinemist

Maastikule iseloomulike 
vormide säilitamine

Keeld lõigata hekke ja puid 
lindude pesitsemise ja 
poegade üleskasvatamise 
ajal 

Meetmed invasiivsete 
taimeliikide vältimiseks 
(lisavõimalus)

GAEC 
10

Keeld muuta või künda 
Natura 2000 aladel asuvaid 
püsirohumaid

Elupaikade ja liikide 
kaitse, süsiniku 
neeldamine
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 6

Komisjoni ettepanek

Toiduoh
utus

SMR 5 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. 
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aasta määrus (EÜ) nr 
178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud 
menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1):

artiklid 14 ja 15, artikli 17 
lõige 13 ning artiklid 18, 19 
ja 20

SMR 6 Nõukogu 29. aprilli 1996. 
aasta direktiiv 96/22/EÜ, 
mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või 
türostaatilise toimega ainete 
ja beetaagonistide 
kasutamise keelamist 
loomakasvatuses ning 
millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiivid 
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ 
ja 88/299/EMÜ (EÜT L 
125, 23.5.1996, lk 3):

artikli 3 punktid a, b, d ja e 
ning artiklid 4, 5 ja 7

______________________
3 Mida on eelkõige rakendatud järgmiste õigusaktidega:

— määruse (EÜ) nr 470/2009 artikkel 14 ja määruse (EÜ) No 37/2010 lisa

— määrus (EÜ) nr 852/2004: artikli 4 lõige 1 ja I lisa A osa II jao punkti 4 alapunktid g, 
h, ja j, punkti 5 alapunktid f ja h ning punkt 6; III jao punkti 8 alapunktid a, b, d, e ning punkti 
9 alapunktid a ja c;

— määrus (EÜ) nr 853/2004: artikli 3 lõige 1 ja III lisa IX jao I peatüki I jaotise punkti 1 
alapunktid b, c, d, e; I jaotise punkti 2 alapunkti a alapunktid i, ii, iii, alapunkti b alapunktid i, 
ii ja alapunkt c; I jaotise punkt 3; I jaotise punkt 4; I jaotise punkt 5 II jaotise punkti A 
alapunktid 1, 2, 3 ja I jaotise punkti B alapunktid a ja d, alapunkt 2, alapunkti 3 alapunktid a ja 
b, III lisa X jao I peatüki punkti 1 alapunkt 1;

— määrus (EÜ) nr 183/2005: artikli 5 lõige 1 ja I lisa A osa I jaotise punkti 4 alapunktid 
e ja g; II jaotise punkti 2 alapunktid a, b ja e; artikli 5 lõige 5 ja III lisa (pealkirja „Söötmine“ 
punkti 1 (pealkirjaga „Ladustamine“), esimene ja viimane lause ning punkti 2 (pealkirjaga 
„Jaotamine“) kolmas lause), artikli 5 lõige 6 ning
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— määrus (EÜ) nr 396/2005: artikkel 18

Muudatusettepanek

Toiduoh
utus

SMR 5 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 
2002. aasta määrus 
(EÜ) nr 178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja 
kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud 
menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1):

artiklid 14 ja 15, artikli 17 
lõige 1 3 ning artiklid 18, 19 
ja 20

SMR 6 Nõukogu 29. aprilli 1996. 
aasta direktiiv 96/22/EÜ, 
mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või 
türostaatilise toimega ainete 
ja beetaagonistide 
kasutamise keelamist 
loomakasvatuses ning 
millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiivid 
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ 
ja 88/299/EMÜ (EÜT L 
125, 23.5.1996, lk 3):

artikli 3 punktid a, b, d ja e 
ning artiklid 4, 5 ja 7

SMR 6 a Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. detsembri 
2018. aasta määrus (EL) 
2019/6, mis käsitleb 
veterinaarravimeid ning 
millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 
2001/82/EÜ (ELT L 4, 
7.1.2019, lk 43):
artiklid 107 ja 108

______________________
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3 Mida on eelkõige rakendatud järgmiste õigusaktidega:

— määruse (EÜ) nr 470/2009 artikkel 14 ja määruse (EÜ) No 37/2010 lisa

— määrus (EÜ) nr 852/2004: artikli 4 lõige 1 ja I lisa A osa II jao punkti 4 alapunktid g, 
h, ja j, punkti 5 alapunktid f ja h ning punkt 6; III jao punkti 8 alapunktid a, b, d, e ning punkti 
9 alapunktid a ja c;

— määrus (EÜ) nr 853/2004: artikli 3 lõige 1 ja III lisa IX jao I peatüki I jaotise punkti 1 
alapunktid b, c, d, e; I jaotise punkti 2 alapunkti a alapunktid i, ii, iii, alapunkti b alapunktid i, 
ii ja alapunkt c; I jaotise punkt 3; I jaotise punkt 4; I jaotise punkt 5 II jaotise punkti A 
alapunktid 1, 2, 3 ja 4; II jaotise punkti B alapunktid a ja d, alapunkt 2, alapunkti 3 alapunktid 
a ja b, III lisa X jao I peatüki punkti 1 alapunkt 1;

— määrus (EÜ) nr 183/2005: artikli 5 lõige 1 ja I lisa A osa I jaotise punkti 4 alapunktid 
e ja g; II jaotise punkti 2 alapunktid a, b ja e; artikli 5 lõige 5 ja III lisa (pealkirja „Söötmine“ 
punkti 1 (pealkirjaga „Ladustamine“), esimene ja viimane lause ning punkti 2 (pealkirjaga 
„Jaotamine“) kolmas lause), artikli 5 lõige 6 ning

— määrus (EÜ) nr 396/2005: artikkel 18

Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 7

Komisjoni ettepanek

Loomade 
identifits
eerimine 
ja 
registreer
imine

SMR 7 Nõukogu 15. juuli 2008. 
aasta direktiiv 2008/71/EÜ 
sigade identifitseerimise ja 
registreerimise kohta (ELT 
L 213, 8.8.2005, lk 31):

artiklid 3, 4 ja 5

SMR 8 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrus (EÜ) nr 
1760/2000 veiste 
identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi 
loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete 
märgistamise ning nõukogu 
määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise 
kohta (EÜT L 204, 
11.8.2000, lk 1):

artiklid 4 ja 7



AD\1181813ET.docx 181/193 PE630.523v04-00

ET

SMR 9 Nõukogu 17. detsembri 
2003. aasta määrus (EÜ) nr 
21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja 
kitsede identifitseerimise ja 
registreerimise süsteem ja 
muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1782/2003 ning 
direktiive 92/102/EMÜ ja 
64/432/EMÜ (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8):

artiklid 3, 4 ja 5

Muudatusettepanek

Loomade 
identifits
eerimine 
ja 
registreer
imine

SMR 7 Nõukogu 15. juuli 
2008. aasta 
direktiiv 2008/71/EÜ 
sigade identifitseerimise 
ja registreerimise kohta 
(ELT L 213, 8.8.2005, 
lk 31):

artiklid 3, 4 ja 5

SMR 8 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuli 
2000. aasta määrus 
(EÜ) nr 1760/2000 veiste 
identifitseerimise ja 
registreerimise süsteemi 
loomise, veiseliha ja 
veiselihatoodete 
märgistamise ning 
nõukogu 
määruse (EÜ) nr 820/97 
kehtetuks tunnistamise 
kohta (EÜT L 204, 
11.8.2000, lk 1):

artiklid 4 ja 7

SMR 9 Nõukogu 17. detsembri 
2003. aasta määrus 
(EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja 
kitsede identifitseerimise 
ja registreerimise süsteem 
ja muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1782/2003 ning 
direktiive 92/102/EMÜ ja 
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64/432/EMÜ (ELT L 5, 
9.1.2004, lk 8):

artiklid 3, 4 ja 5

Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 8

Komisjoni ettepanek

Loomaha
igused

10 eurot. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 999/2001, millega 
sätestatakse teatavate 
transmissiivsete 
spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, 
kontrolli ja likvideerimise 
eeskirjad (EÜT L 147, 
31.5.2001, lk 1):

artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15

SMR 11 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. märtsi 2016. 
aasta määrus (EL) 2016/429 
loomataudide kohta 
(ELT L 84, 31.3.2016, 
lk 1):

artikli 18 lõige 1 suu- ja 
sõrataudi, sigade 
vesikulaarhaiguse ja 
lammaste katarraalse 
palaviku osas

Muudatusettepanek

Loomaha
igused

SMR 10 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus 
(EÜ) nr 999/2001, millega 
sätestatakse teatavate 
transmissiivsete 
spongioossete 
entsefalopaatiate 
vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad 
(EÜT L 147, 31.5.2001, 
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lk 1):

artiklid 7, 11, 12, 13 ja 15

SMR 11 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. märtsi 2016. 
aasta määrus (EL) 
2016/429 loomataudide 
kohta (ELT L 84, 
31.3.2016, lk 1):

artikli 18 lõige 1 suu- ja 
sõrataudi, sigade 
vesikulaarhaiguse ja 
lammaste katarraalse 
palaviku osas

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 9

Komisjoni ettepanek

Taimekai
tsevahen
did

SMR 12 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. 
aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 
taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu 
direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 
309, 24.11.2009, lk 1):

artikli 55 esimene ja teine 
lause

SMR 13 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. 
aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks 
(ELT L 309, 24.11.2009, lk 
71):

artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 
lõiked 1–5;
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artikkel 12 seoses 
piirangutega, mida 
kohaldatakse pestitsiidide 
kasutamise suhtes vee 
raamdirektiivi ja Natura 
2000 võrgustikku 
käsitlevate õigusaktide 
põhjal kindlaks määratletud 
kaitsealadel;

artikli 13 lõiked 1 ja 3, 
milles käsitletakse 
pestitsiidide käitlemist ja 
ladustamist ning 
pestitsiidijääkide töötlemist

Muudatusettepanek

Taimekai
tsevahen
did

SMR 12 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 
2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1107/2009 
taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu 
direktiivide 79/117/EMÜ 
ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT 
L 309, 24.11.2009, lk 1):

artikli 55 esimene ja teine 
lause;
artikkel 67

SMR 13 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 
2009. aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks 
(ELT L 309, 24.11.2009, 
lk 71):

artikli 5 lõige 2 ja artikli 8 
lõiked 1–5;

artikkel 12 seoses 
piirangutega, mida 
kohaldatakse pestitsiidide 
kasutamise suhtes vee 
raamdirektiivi ja Natura 
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2000 võrgustikku 
käsitlevate õigusaktide 
põhjal kindlaks 
määratletud kaitsealadel;

artikli 13 lõiked 1 ja 3, 
milles käsitletakse 
pestitsiidide käitlemist ja 
ladustamist ning 
pestitsiidijääkide 
töötlemist;
artikkel 14

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel 1 – veerg 2 – rida 10

Komisjoni ettepanek

Loomade 
heaolu

SMR 14 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, 
milles sätestatakse vasikate 
kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, 
lk 7):

artiklid 3 ja 4

SMR 15 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, 
milles sätestatakse sigade 
kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 47, 18.2.2009, 
lk 5):

artiklid 3 ja 4

SMR 16 Nõukogu 20. juuli 
1998. aasta 
direktiiv 98/58/EÜ 
põllumajandusloomade 
kaitse kohta (EÜT L 221, 
8.8.1998, lk 23):

artikkel 4

Muudatusettepanek
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Loomade 
heaolu

GAEC 
10 a

Loomadel peab olema 
võimalik lamada, seista, 
oma liikmeid sirutada ja 
ümber pöörata

SMR 14 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, 
milles sätestatakse 
vasikate kaitse 
miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, 
lk 7):

artiklid 3 ja 4

SMR 15 Nõukogu 18. detsembri 
2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, 
milles sätestatakse sigade 
kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 47, 18.2.2009, 
lk 5):

artiklid 3 ja 4

SMR 16 Nõukogu 20. juuli 
1998. aasta 
direktiiv 98/58/EÜ 
põllumajandusloomade 
kaitse kohta (EÜT L 221, 
8.8.1998, lk 23):

SMR 16 
a

Nõukogu 24. septembri 
2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1099/2009 loomade 
kaitse kohta surmamisel 
(ELT L 303, 18.11.2009, 
lk 1):
artiklid 3 ja 4

SMR 16 
b

Nõukogu 28. juuni 2007. 
aasta direktiiv 
2007/43/EÜ, millega 
sätestatakse lihakanade 
kaitse miinimumeeskirjad 
(ELT L 182, 12.7.2007, 
lk 19):
artikkel 3

SMR 16 
c

Nõukogu 19. juuli 1999 
direktiiv 1999/74/EÜ, 
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millega sätestatakse 
munakanade kaitse 
miinimumnõuded (EÜT 
L 203, 3.8.1999, lk 53):
artikkel 3 

SMR 16 
d

Nõukogu 22. detsembri 
2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 1/2005, mis käsitleb 
loomade kaitset vedamise 
ja sellega seonduvate 
toimingute ajal ning 
millega muudetakse 
direktiive 64/432/EMÜ ja 
93/119/EÜ ja määrust 
(EÜ) nr 1255/97 (ELT 
L 3, 5.1.2005, lk 1).
artikkel 3

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa

Komisjoni ettepanek

XI lisa

ELi KESKKONNA- JA KLIIMAALASED ÕIGUSAKTID, MILLE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE LIIKMESRIIGID OMA ÜPP STRATEEGIAKAVADEGA 

ARTIKLITE 96, 97 JA 103 KOHASELT PEAKSID KAASA AITAMA 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, 
loodusliku linnustiku kaitse kohta

– Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik

– nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu 
kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2284, 
mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ;

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, millega lisatakse maakasutusest, 
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maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 
sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe 
esitamise kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, milles käsitletakse liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvaid eesmärke aastateks 2021–2030, et luua 
vastupidav energialiit ja täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused; – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise teabe kohta];

– Direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta; 

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv XXX, millega muudetakse direktiivi 
2012/27/EL energiatõhususe kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXXX, milles käsitletakse energialiidu 
juhtimist ja millega muudetakse direktiivi 94/22/EÜ, direktiivi 98/70/EÜ, direktiivi 
2009/31/EÜ, määrust EÜ nr 663/2009, määrust EÜ nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, 
nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiivi 2010/31/EL, direktiivi 2012/27/EL, 
direktiivi 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 525/2013];

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks. 

Muudatusettepanek

XI lisa

ELi KESKKONNA- JA KLIIMAALASED ÕIGUSAKTID, MILLE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE LIIKMESRIIGID OMA ÜPP STRATEEGIAKAVADEGA 

ARTIKLITE 96, 97 JA 103 KOHASELT PEAKSID KAASA AITAMA

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, 
loodusliku linnustiku kaitse kohta;

– nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta; 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik;

– nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu 
kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta;

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2284, 
mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse 
direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ;

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, millega lisatakse maakasutusest, 
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maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 
sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe 
esitamise kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXX, milles käsitletakse liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvaid eesmärke aastateks 2021–2030, et luua 
vastupidav energialiit ja täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused; – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise teabe kohta];

– direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta; 

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv XXX, millega muudetakse direktiivi 
2012/27/EL energiatõhususe kohta];

–  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus XXXX, milles käsitletakse energialiidu 
juhtimist ja millega muudetakse direktiivi 94/22/EÜ, direktiivi 98/70/EÜ, direktiivi 
2009/31/EÜ, määrust EÜ nr 663/2009, määrust EÜ nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, 
nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiivi 2010/31/EL, direktiivi 2012/27/EL, 
direktiivi 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 525/2013];

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) XX/XX vee taaskasutuse 
miinimumnõuete kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu 
direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu määrus
XI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XI a LISA 
ELi LOOMADE HEAOLU ALASED 
ÕIGUSAKTID, MILLE EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISELE LIIKMESRIIGID 
OMA ÜPP STRATEEGIAKAVADEGA 
ARTIKLITE 96, 97 JA 103 KOHASELT 
PEAKSID KAASA AITAMA 
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– Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 
98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset;
– nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 
1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded; 
– nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiiv 
2007/43/EÜ, millega sätestatakse 
lihakanade kaitse miinimumeeskirjad; 
– nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse 
vasikate kaitse miinimumnõuded; 
– nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse 
sigade kaitse miinimumnõuded; 
– komisjoni 16. juuni 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 543/2008, millega kehtestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 
(teatavate kodulinnuliha turustusnormide 
kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad; 
– nõukogu 22. detsembri 2004. aasta 
määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb 
loomade kaitset vedamise ja sellega 
seonduvate toimingute ajal ning millega 
muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 
93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 
1255/97;
– nõukogu 24. septembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade 
kaitse kohta surmamisel; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2001/82/EÜ; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2019/4, mis käsitleb ravimsööda tootmist, 
turuleviimist ja kasutamist, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
90/167/EMÜ; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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15. märtsi 2017. aasta määrust 
(EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku 
kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, 
mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja 
söödaalaste õigusnormide ning 
loomatervise ja loomade heaolu, 
taimetervise- ja taimekaitsevahendite 
alaste õigusnormide kohaldamine.

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
IIX lisa – tabel 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek

panustada kliimamuutuste leevendamisse 
ja nendega kohanemisse ning säästvasse 
energiasse; 

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
põllumajandusmaa turbarabas, mets jne) 

Muudatusettepanek

panustada kliimamuutuste leevendamisse 
ja nendega kohanemisse ning säästvasse 
energiasse;

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
püsikultuurid, põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)
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