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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 1. juunil 2018 seadusandlikud ettepanekud 2020. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta. Eriti oluline on ettepanek kehtestada eeskirjad, kuidas 
toetada liikmesriikide poolt ÜPP raames koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 
(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid 
strateegiakavasid (nn ÜPP strateegiakavad).

Regionaalarengukomisjon määras hr Bronis Ropė parlamendikomisjoni arvamuse koostajaks 
selles tähtsas küsimuses ning hr Ropė arvates tuleks komisjoni ettepanekus teha alljärgnevad 
peamised muudatused. 

1. EAFRD tähtsustamine ÜPP raames. EAFRD-le tehtavaid eelarveeraldisi ei tohiks 
kärpida, arvestades jätkuvalt suurt vajadust toetada seniste ja uute probleemide lahendamist 
maapiirkondades. Lisaks tuleks tõsta EAFRD-le tehtavate maksete määrasid ja programmi 
„LEADER“ osakaalu EAFRDs.

2. EAFRD jätkuvalt tihe seos ühtekuuluvuspoliitikaga. Arvamuse koostaja rõhutab, et 
EAFRD aitab märkimisväärselt kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, 
eelkõige maapiirkondades, ning fondil on oluline territoriaalne mõõde. Seepärast soovitab ta 
jätkuvalt ühtlustada EAFRD kulutused ühtekuuluvuspoliitikaga, et soodustada 
maapiirkondades integreeritud lähenemist ja lihtsustada menetlusi toetusesaajate jaoks, nii et 
kogukonnad saaksid rahastamisvõimaluste optimeerimiseks ja maapiirkondadesse 
investeerimiseks kasutada ELi eri allikaid. Kõnealune seos on vajalik mitmete ühiselt 
hallatavate fondide koostoime ja vastastikuse täiendavuse maksimeerimiseks. Arvamuse 
koostaja peab seda oluliseks ELi maapiirkondade konkreetsete probleemide lahendamiseks. 
Seepärast teeb ta ettepaneku suuremal määral ühtlustada ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP 
strateegiakavade ettepaneku teatavaid horisontaalseid põhimõtteid (nt partnerlus, kestlik 
areng, mittediskrimineerimine) ja territoriaalseid eesmärke. 

3. Välistada võimalus kasutada EAFRD-d InvestEU programmi kaudu. Arvamuse 
koostaja on vastu komisjoni ettepanekule, mille kohaselt peaks saama EAFRD vahendeid 
kasutada InvestEU programmi kaudu.

4. Suurendada kulutusi kliimameetmetele. Arvamuse koostaja märgib, et Euroopa 
Parlamendi arvamuse kohaselt tuleks kliimameetmete jaoks eraldada vähemalt 30 % ELi 
eelarvest ja mõningatest fondidest veelgi rohkem.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 39 lõike 1 punkti 
b, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2,

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul, 
maapiirkondade ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
kuhjuvatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline parandada ÜPP juhtimist ja
selle tulemuslikkust liidu eesmärkide 
saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
tuvastatud probleemidele reageerimiseks 
kehtestama ühised poliitilised 
alusparameetrid, näiteks ÜPP (sh maaelu 
arengu) eesmärgid, ning liikmesriikidel 
tuleks kanda suuremat vastutust 
eesmärkide täitmise ning ELi ja 
liikmesriikide ühiste sihtide saavutamise 
eest. Suurem subsidiaarsus võimaldab võtta 
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja 
vajadusi ning kohandada toetust, et anda 
võimalikult suur panus liidu eesmärkide 
saavutamisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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 mingil 
määral raskendanud liikmesriikide
eripäradega arvestamist riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Seetõttu 
tuleks liikmesriikidele võimaldada 
paindlikkust teatavate mõistete 
määratlemisel oma ÜPP 
strateegiakavades. Ühtsete võrdsete
majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et liit suudaks järgida oma 
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike 
toetustega, nagu on sätestatud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajanduslepingus, ning eelkõige 
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega 
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt 
rohelise kategooria toetusena, millel 
puudub või on väike kaubandust moonutav 
mõju või mõju tootmisele, peaks 
põllumajandustegevuse raammääratlus 
hõlmama nii põllumajandustoodete 
tootmist kui ka põllumajandusmaa
säilitamist. Arvestades kohandamist 
kohalikele tingimustele, peaksid 

(4) Selleks et liit suudaks järgida oma 
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike 
toetustega, nagu on sätestatud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
põllumajanduslepingus, ning eelkõige 
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega 
seotud sekkumisliikide jaoks määratud 
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt 
rohelise kategooria toetusena, mille
kaubandust moonutav mõju või mõju 
tootmisele puudub või on väike, peaks 
põllumajandustegevuse raammääratlus 
hõlmama nii põllumajandustoodete 
tootmist kui ka põllumajanduspiirkondade 
agroökoloogiliste tootmissüsteemide ja 
sotsiaalse keskkonna säilitamist. 
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liikmesriigid kehtestama 
põllumajandustegevuse tegeliku 
määratluse oma ÜPP strateegiakavas.

Arvestades kohandamist kohalikele 
tingimustele, peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakavades kehtestama 
põllumajandustegevuse määratlused 
kooskõlas selliste ELi kohustustega nagu 
kestliku arengu eesmärgid, bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärgid ja 
kliimaeesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
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 strateegiakavades. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga peaksid need 
erieesmärgid aitama vormida ÜPP 
üldeesmärgid konkreetsemateks 
prioriteetideks ning võtta arvesse eelkõige 
asjakohaseid kliima-, loodus- ja 
põllumajanduskeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse, veekaitse-, rahvatervise-, 
tööhõive-, taastuvenergia-, keskkonna- ja 
loomade heaolu alaseid liidu õigusakte.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ÜPP strateegiakavade elluviimisel 
tuleb järgida Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu artiklis 
10 sätestatud horisontaalseid põhimõtteid, 
sh Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid järgima 
ka ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt 
liidu õigusele, millega ühtlustatakse 
toodete ja teenuste kättesaadavuse 
nõuded. Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
püüdma kõrvaldada ebavõrdsust ja 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
kaasata soolist perspektiivi, samuti 
võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal 
toimuva diskrimineerimisega. Fondid ei 
peaks toetama meetmeid, mis aitavad 
kaasa mis tahes kujul segregatsioonile, 
tõrjumisele või diskrimineerimisele. 
Fondide eesmärke tuleks ellu viia kestliku 
arengu raames ja kooskõlas Aarhusi 
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“.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) ÜPP strateegiakavade eesmärke 
tuleks ellu viia Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas seatud eesmärkide raames. 
Kõigile parema ja kestlikuma tuleviku 
loomiseks tuleb toetuse andmisel 
orienteeruda üldisele ja õiguslikult 
siduvale ÜRO 2030. aasta tegevuskavale 
ning anda oma panus kestliku arengu 
eesmärkide ja nende 2030. aasta 
sihteesmärkide saavutamisse. 
Liikmesriigid peaksid, kohalikke 
probleeme arvesse võttes, tagama 
kooskõla, sidususe ja koostoime Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja kestliku arengu 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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. Kuna paljudes 

(16) Keskkonnahoiu tugevdamine, 
põllumajandussüsteemis elurikkuse ja 
geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja 
kliimameetmete edendamine ning liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse 
panustamine on tulevikus ELi 
põllumajanduse, metsanduse ja maaelu 
arengu suur prioriteet. Seetõttu peaks ÜPP 
ülesehitus kajastama asjaomaste 
eesmärkide suurt ambitsioonikust. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
jätkusuutmatutest 
põllumajandussüsteemidest tingitud
keskkonnaolude edasise halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
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liidu maapiirkondades esineb struktuurilisi 
probleeme, nagu atraktiivsete 
töövõimaluste puudumine, oskustööjõu 
nappus, ühenduvuse, taristute ja oluliste 
teenuste alarahastatus, samuti noorte 
väljavool, on oluline tugevdada asjaomaste 
piirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda kooskõlas Corki deklaratsiooni 
versiooniga 2.0. Seda tuleb teha eelkõige 
töökohtade loomise ja põlvkondade 
vahetuse kaudu, tuues komisjoni 
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu 
maapiirkondadesse, parandades
sotsiaalset kaasatust, põlvkondade 
vahetust ning edendades arukate külade 
loomist kõigis Euroopa maapiirkondades. 
Nagu on märgitud teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise 
kasutamisel olla tähtis roll rahastamisele 
juurdepääsu tagamisel ning 
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali 
edendamisel. Maapiirkondades on riigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes 
liidu maapiirkondades esineb selliseid 
struktuurilisi probleeme ja halvemusi nagu 
olematud turulepääsuvõimalused ja 
lisaväärtuse tulemi vähenemine 
maapiirkondades, atraktiivsete 
töövõimaluste ning eelnimetatud 
probleeme leevendava hariduse, koolituse 
ja tugiteenuste puudumine, ühenduvuse, 
taristute ja oluliste teenuste alarahastatus, 
samuti noorte väljavool, on oluline 
tugevdada asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Selleks
tuleb kõikjal kogu Euroopa 
maapiirkondades edendada sotsiaalset 
kaasamist, põlvkondade vahetumist ning 
vastupidavate külade ja ettevõtete arengut. 
Nagu on märgitud teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“, võivad sellised
uued maapiirkondade väärtusahelad nagu 
taastuvenergia, agroökoloogilised 
toidusüsteemid, põllumajandustoodangu 
töötlemise ja turustamise 
detsentraliseeritud taristud, ringmajandus 
ja ökoturism pakkuda maapiirkondades 
kaasavat majandusarengut ja 
tööhõivepotentsiaali. Sellega seoses võib 
rahalistel vahenditel olla tähtis roll 
rahastamisele juurdepääsu tagamisel ning 
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali 
edendamisel. Maapiirkondades on 
tööhõivevõimalusi teiste seas ka riigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike jaoks, mis aitab programmi 
„LEADER“ ja kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendada nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid ei peaks kehtestama 
täiendavaid eeskirju, mis raskendavad 
toetusesaajal EAGFi ja EAFRD 
kasutamist..

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 
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 

(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 
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 
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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].

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. Kuna nõuete täitmist nõutakse 
ühtmoodi kõigilt liikmesriikidelt, tuleks 
tagada, et ühesuurused oleksid ka nende 
nõuete täitmiseks tehtavad maksed.
Selliste põllumajandustootjate suhtes, kes 
ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(26) Liidu õigusaktides tuleks sätestada, 
et liikmesriigid peaksid ÜPP 
strateegiakavas kehtestama nõuded 
miinimumpindalale, mille puhul saadakse 
tootmiskohustusega sidumata toetust. 
Asjaomased nõuded peaksid arvestama 
vajadusega vältida arvukate väikeste 
toetussummade haldamisest tingitud liigset 
halduskoormust ning tagada toetuse tõhus 
panus nende ÜPP eesmärkide 
saavutamisse, mida tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetustega edendatakse.
Samas ei tohiks nendega tõkestada 
linnapõllumajandust ega kehtestada 
kohandatud nõudeid. Põllumajandusliku 
sissetulekutoetuse minimaalse taseme 
tagamiseks kõigile põllumajandustootjatele 
ning vastamaks aluslepingu eesmärgile 
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aastane pindalapõhine tootmiskohustusega 
sidumata toetus sekkumisliigina „põhiline 
sissetulekutoetus jätkusuutlikkuseks“. 
Asjaomase toetuse sihipärasemaks 
muutmiseks võib toetussummasid
diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate sissetulekus, 
võivad liikmesriigid rakendada 
jätkusuutlikkuse tagamiseks põhilist 
sissetulekutoetust toetusõiguste alusel. Sel 
juhul peaks toetusõiguste väärtus enne 
kõiki ühtlustamisi olema proportsionaalne 
nende väärtusega, mis on kehtestatud 
vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 
kohastele põhitoetuskavale, võttes arvesse 
ka toetusi, mis on ette nähtud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt edasi.

tagada põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa rahuldav elatustase, tuleks 
kehtestada iga-aastane pindalapõhine 
tootmiskohustusega sidumata toetus 
sekkumisliigina „põhiline sissetulekutoetus 
jätkusuutlikkuseks“. Asjaomase toetuse 
sihipärasemaks muutmiseks võib 
toetussummasid diferentseerida vastavalt 
territooriumirühmadele, võttes aluseks 
sotsiaal-majanduslikud ja/või 
agronoomilised tingimused. Et vältida 
häireid põllumajandustootjate 
sissetulekutes, võivad liikmesriigid 
rakendada jätkusuutlikkuse tagamiseks 
põhilist sissetulekutoetust toetusõiguste 
alusel. Sel juhul peaks toetusõiguste 
väärtus enne kõiki ühtlustamisi olema 
proportsionaalne nende väärtusega, mis on 
kehtestatud vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 kohastele 
põhitoetuskavadele, võttes arvesse ka 
toetusi, mis on ette nähtud kliima- ja 
keskkonnasäästlike põllumajandustavade 
puhul. Liikmesriigid peaksid jõudma 
täiendava ühtlustamiseni, et liikuda 
järjekindlalt varasematelt väärtustelt edasi.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 

(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 
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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.

liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele (praegu kehtivaid 
õiguslikult kinnitatud piirkondi 
arvestades) 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 toetamisega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
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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.

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, 
mitmekesistamise ja vastupanuvõime 
tagamiseks ja võimendamiseks, samuti 
metsade ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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muud võimalikud toetuskõlblikkuse 
eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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 
asjakohased riskijuhtimise abivahendid, 
tuleks kehtestada kindlustusmaksed ja 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.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Kohalike kogukondade algatatud 
projektide tulemuslikkuse ja eraldatud 
vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks 
tuleks liikmesriikidel finantseeskirjades 
sätestada, et ELi vahenditest võib 
rahastada ka finants- ja haldusjuhtimise 
kulusid kohalike maakogukondade ja 
teiste samasuguste osalejate teostatavate 
tegevuste puhul, mille eesmärk on 
määruse (EL) [CPR] artikli 25 lõikes 2 
osutatud strateegiate elluviimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 

(48) tähtis on juhtida tähelepanu 
sellele, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodil tuleb 
lähenemisprotsess täielikult lõpule viia, et 
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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 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas sätestatud rahaeraldiste 
kogusumma aastas võib ületada riiklikku 
eraldist.

tekitada liikmesriikide vahel õiglane 
konkurents ja kehtestada kogu ELis 
võrdsuse põhimõtted, ning et eesistujariigi 
24.–25. oktoobri 2002. aasta järeldustes 
sisalduv Euroopa Ülemkogu otsus tuleb 
täielikult ellu viia.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(49) Tuleb kehtestada liikmesriikide 
avaliku sektori kulutustele antava EAFRD 
toetuse ülemmäärad. Need määrad 
peaksid lähtuma piirkondade 
majandusarengu tasemest vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta võrrelduna 27-liikmelise
ELi (EL 27) keskmisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et liidu tasandil liigitada 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
EAFRD-lt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
määratlemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifikatsioonisüsteemil, 
mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni määrusega 
(EL) nr 2016/20661a. Piisava toetuse 
tagamiseks, eelkõige mahajäänud 
piirkondade toetamiseks ja 
piirkondadevaheliste erinevuste 
tasandamiseks tuleks kasutada kõige 
värskemaid liigitusi ja andmeid.

__________________

1a Komisjoni 21. novembri 2016. aasta 
määrus (EL) nr 2016/2066, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid 
(ELT L 322, 29.11.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 21

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 

(52) Arvestades, kui oluline on võidelda 
kliimamuutuste vastu kooskõlas liidu 
kohustusega täita Pariisi kliimakokkulepe
ja ÜRO säästva arengu eesmärgid, 
panustab see programm liidu poliitikas 
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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.

esitatud kliimaküsimuste integreerimisse ja 
üldise eesmärgi – pühendada vähemalt 
30 % 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.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Vajaduste hindamise ja eesmärkide 
saavutamise eest vastutuse üleminek
liikmesriikidele toimub koos suurema 
paindlikkusega otsetoetustena makstavate 
mõlemat liiki sekkumiste kombinatsiooni, 
sektoripõhiste sekkumiste ja maaelu 
arengu sekkumiste kehtestamisel. Seda 
tuleks toetada mõningase paindlikkusega 
vahendite asjaomaste riiklike eraldiste
kohandamisel. Kui liikmesriik peab 
eelnevalt eraldatud rahastamispaketti liiga 
väikeseks, et sellest jaguks kõigile 
kavandatud meetmetele, on teatav 
paindlikkus põhjendatud, vältides samal 
ajal märkimisväärseid kõikumisi iga-
aastases otseses sissetulekutoetuses 
võrreldes iga-aastase EAFRD kohastele 
mitmeaastastele sekkumistele eraldatavate 
summadega.

(53) Koos vajaduste hindamise ja 
eesmärkide saavutamise eest kantava 
vastutuse üleminekuga liikmesriikidele 
võimaldatakse neil paindlikumalt 
kasutada otsetoetustena makstavate 
mõlemat liiki sekkumiste kombinatsiooni, 
sektoripõhiseid sekkumisi ja maaelu 
arengu sekkumisi. Sellega peaks 
kaasnema teatav paindlikkus asjaomaste 
riiklike rahaeraldiste kohandamisel. Kui 
liikmesriik peab eelnevalt EAFRD-le
eraldatud rahastamispaketti liiga väikeseks, 
et sellest jaguks kõigile kavandatud 
meetmetele, on teatav paindlikkus 
põhjendatud, kuid seejuures tuleb vältida 
suuremaid muutusi iga-aastaste otseste 
sissetulekutoetuste ja EAFRD 
mitmeaastasteks sekkumisteks
eraldatavate summade vahekorras.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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 ka rõhutada ÜPP 
abivahendite vastastikust täiendavust nii 
omavahel kui ka ühtekuuluvuspoliitika 
suhtes. Eelkõige peaksid kõik ÜPP 
strateegiakavad 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 ÜPP 
strateegiakavas konkreetselt osutada.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(60) Kuna liikmesriikidele tuleb 
võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa rakendamise 
delegeerimisel riigi tasandil vastavalt 
riiklikule raamistikule, et hõlbustada 
piirkondade vahelist kooskõlastamist
riigiüleste probleemide lahendamisel, on 
asjakohane esitada ÜPP strateegiakavades 
riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
koosmõju kirjeldus, ning seejuures tuleks 
liikmesriikide piirkonnad määratleda 
vastavalt piirkondade ühtsele liigitusele, 
mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni määrusega 
(EL) nr 2016/2066.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
lihtsustamisele. Ebaproportsionaalse 
koormuse vältimiseks peab 
haldusmenetluste lihtsustamine olema 
liidu ja liikmesriikide ühine kohustus, 
mille täitmisel abistab liikmesriike 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 III jaotise 
II peatükki ning artikleid 41, 43 ja 60.

__________________ __________________

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 28

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 suuniste (kui need on 
olemas) või rahvusvaheliselt tunnustatud 
normide kohaselt taristu vastupidavus 
negatiivsetele kliimamõjudele;

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

(j c) „linnapõllumajandus“ –
linnapiirkonnas toimuv põllumajanduslik 
tegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamiskõlblike hektarite hulga 
arvutamisel linnapõllumajanduses 
lähtutakse kõnealuse viljeluspiirkonna 
majandis kõnealuse kultuuri 
aastakeskmise toodangumahu tootmiseks 
vajaliku pindala suurusest.

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 40
aastat;

i) vanusepiiri, mis ei tohi ületada 45
aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) saavutada maapiirkondade 
majanduse ja kogukondade 
tasakaalustatud territoriaalne areng, 
sealhulgas tööhõive loomine ja 
säilitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, peatada 
põllumajandustootjate ja 
põllumajandusstruktuuride kadu, tagada
pikas perspektiivis ELi kodanike piisav
toiduga kindlustatus;

Or. en

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) saavutada täielik 
liikmesriikidevaheline ühtlustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) suurendada pikemas perspektiivis 
konkurentsivõimet ja orienteeritust 
paljudele, sealhulgas kohalikele ja 
piirkondlikele turgudele, pöörates muu 
hulgas rohkem tähelepanu 
teadusuuringutele, tehnoloogiale ja 
vahenditele;

Or. en
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse;

Or. en

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemide, eriti mulla 
toimimist ja ökosüsteemiteenuseid ning 
säilitada ja tugevdada elupaiku ja 
maastikke nende vastupanuvõime 
suurendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) vähendada maapiirkondades 
vaesust ja tõrjutust ning parandada 
peamisi avalikke teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) edendada maapiirkondades 
tööhõivet, tegevuste ja sissetulekute 
mitmekesistamist, sotsiaalset kaasamist, 
vaesuse vähendamist ja kohalikku 
arengut, sealhulgas säästvat metsandust, 
ning parandada teenuste, sealhulgas info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) 
kättesaadavust;

Or. en
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Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i c) parandada ELi põllumajanduse 
reageerimist ühiskonna toidu- ja 
tervisenõudlusele, mis hõlmab nii ohutut, 
toitvat, piisavat ja säästvat toitu, toidu 
raiskamise vältimist kui ka loomade 
heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i d) edendada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja 
mittediskrimineerimine

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisel ja 
elluviimisel, sealhulgas programmide 
seire, aruandluse ja hindamise käigus, 
võetakse pidevalt arvesse ja toetatakse 
soolist võrdõiguslikkust ning 
sooküsimuste lõimimist. Liikmesriigid ja 
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komisjon võtavad vajalikud meetmed, et 
hoida ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamise ja elluviimise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi 
või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal. Eelkõige 
pööratakse ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamise ja elluviimise ajal 
pidevalt tähelepanu puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimalustele.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b

Kestlik areng

ÜPP strateegiakavade eesmärke tuleb ellu 
viia kooskõlas kestliku arengu 
põhimõttega ning seejuures peab liit 
edendama keskkonna säilitamise, 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 
11 ja artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet „saastaja maksab“. 
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ÜPP 
erieesmärkide täitmise ettevalmistamisel 
ja nende täitmisel edendatakse 
keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
elurikkust, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist. 
Sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel 
järgitakse ELi toimimise lepingu artiklis 
208 sätestatud poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtet.

Or. en
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliima ja keskkond; (a) kliima, elurikkus ja keskkond;

Or. en

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamine ning detsentraliseeritud 
toidu- ja põllumajanduse tarneahelate 
kujundamine.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle majandi
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise . 
Linnapõllumajanduse jaoks kehtestatakse 
eraldi pindalakünnised.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavad Kliima-, keskkonna- ja elurikkuse kavad

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat, 
loodus- ja põllumajanduskeskkonna 
elurikkust ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mägi- ja muud alad, kus valitsevad 
kõrguse, pinnakalde, kehvade muldade 
või muude tegurite tõttu ebasoodsad 
tingimused.

Or. en
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

b) investeeringud maapiirkonna 
avaliku ja erasektori pakutavatesse 
põhiteenustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma põllumajandustegevusega 
seotud ja neist endist sõltumatuid tootmis-
ja sissetulekuriske, nii et see aitab kaasa 
artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
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saavutamisele. saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kindlustuspreemiaid avaliku 
sektori vahenditest makstakse vaid juhul, 
kui toetuse saaja kohustub võtma riski 
minimeerivaid leevendusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 juhul, kui on võetud 
meetmeid riskide leevendamiseks või 
minimeerimiseks, ning kaetakse kahjud, 
mis moodustavad 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.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis on 
saanud programmi „Horisont 2020“ või 
„Euroopa horisont“ kvaliteedimärgise või 
on valitud välja programmi „Life+“ 
raames, tingimusel et sellised tegevused on 
ÜPP strateegiakavaga kooskõlas.

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis on 
valitud välja programmi „Life+“ raames, 
tingimusel et sellised tegevused on ÜPP 
strateegiakavaga kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades 78 811 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on püsivhindades 102 000 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

__________________ __________________

38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027:
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027.
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele (COM (2018)0322 final).

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse kõikidele sekkumistele 
kohaldatav ühtne EAFRD osaluse määr.

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse sekkumistele kohaldatav 
EAFRD osaluse määr kõigis piirkondades, 
mis vastavad ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 2. tasandile 
(edaspidi „NUTS 2. tasand“), mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003, mida on 
muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 
2016/2066.

Or. en
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD vahendid eraldatakse 
järgmisele kolmele NUTS 2. tasandi 
piirkonna kategooriale:

(a) vähem arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on alla 75 % EL 27 
keskmisest SKPst (edaspidi „vähem 
arenenud piirkonnad“);

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–100 % 
EL 27 keskmisest SKPst (edaspidi 
„üleminekupiirkonnad“);

(c) enam arenenud piirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on suurem kui 100 % EL 
27 keskmisest SKPst (edaspidi „enam 
arenenud piirkonnad“).

Piirkondade klassifitseerimine ühte 
kolmest piirkonnakategooriast 
määratakse kindlaks selle alusel, kuidas 
iga piirkonna ostujõu standardites 
väljendatud ja liidu arvandmete alusel 
ajavahemikuks 2014–2016 arvutatud SKP 
elaniku kohta on seotud EL 27 sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

(a) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);
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Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 65 % rahastamiskõlblikest 
kuludest artikli 66 kohaste maksete 
puhul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 43 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) 85 % vähem arenenud 
piirkondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) 65 % üleminekupiirkondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) 50 % enam arenenud 
piirkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 

(a) 85 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
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määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule;

määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 10 % 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.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse 
kalendriaastateks 2021–2026.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud ÜPP 
strateegiakavaga.

Komisjon soovitab liikmesriikidel 
kehtestada ÜPP strateegiakava mõningad 
osad piirkondade tasandil. Selleks peab 
liidu tasandil piirkondade ja alade 
määratlemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifikatsioonisüsteemil, 
mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni määrusega 
(EL) nr 2016/2066. Piisava toetuse 
tagamiseks, eelkõige mahajäänud 
piirkondade toetamiseks tuleb kasutada 
kõige värskemaid liigitusi ja andmeid.
Liikmesriigid peavad ka tagama ÜPP 
strateegiakavade piirkondlike osade
sidususe ja kooskõla riiklikul tasandil 
kehtestatud ÜPP strateegiakavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda ja 
keskkonnapartnereid esindavad organid 
ning sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, 
puuetega isikute õiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

Or. en
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kohalikud tegevusrühmad või 
muud allpiirkondlikud arenguasutused, 
kes suudavad programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatavaid 
vahendeid ära kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava
ettevalmistamisse.

(d b) Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid võrdsetel tingimustel ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisse ja 
täitmisse.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerluse korraldamine ja rakendamine 
toimub kooskõlas komisjoni delegeeritud 
määrusega (EL) nr 240/2014.

Or. en
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon moodustab partnerite 
jaoks kontaktpunkti, mis annab neile 
vahetu juurdepääsu komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad 
usaldusväärse finantsjuhtimise ning ELi 
vahendite tõhusa ja tulemusliku 
kasutamise. Nad hoiduvad õigusnorme 
rikkumast ning ELi vahendeid 
ebatõhusalt kasutamast.

Liikmesriigid ja komisjon teevad liidu 
finantshuvide kaitseks koostööd. Nad 
võtavad ennetavaid meetmeid pettuste, 
korruptsiooni ja mis tahes muu 
ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) maaelu arengu programmi 
teostamise liigendatud kirjeldus, mis 
hõlmab üksikasjalike otsuste tegemise 
delegeerimist kohalikele 
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tegevusrühmadele või muudele 
allpiirkondlikele arenguasutustele, kellel 
on õigus programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatud 
vahendeid kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta;

(c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta, partnerite esitatud 
dokumenteeritud seisukohad ning 
selgitus, kas ja kuidas korraldusasutus on 
neid seisukohti arvesse võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partnerite konsultatsioonide tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus.

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partneritega konsulteerimise tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus. Lisaks 
dokumenteeritakse seal partnerite esitatud 
seisukohad, selgitatakse, kas ja kuidas 
korraldusasutus on neid seisukohti 
arvesse võtnud, ning põhjendatakse seda.

Or. en
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjoni kuuluvad programmi 
„LEADER“ sekkumismeetmete jaoks 
eraldatud vahendeid kasutavate kohalike 
tegevusrühmade või muude
allpiirkondlike arenguasutuste riikliku 
võrgustiku esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seotud 
meetmeid toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas kohalikke 
tegevusrühmi ning artikli 113 lõikega 1 
ette nähtud riiklike ÜPP võrgustike loomist 
ja toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 
järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) toetada kohalike tegevusrühmade 
ning korraldusasutuste ja makseasutuste 
nende tegevusrühmadega suhtlevate 
töötajate suutlikkuse suurendamist; ning 
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toetada kohalike tegevusrühmade, 
sealhulgas kandidaatriikides, ELiga 
assotsieerunud riikides või ELi 
naaberriikides asuvate rühmade 
piirkondadevahelist ja rahvusvahelist 
koostööd.

Or. en
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