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Muudatusettepanek 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 
37 ning artikli 299 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 2, 
artikli 3 lõiget 2, artikli 34 lõiget 2, 
artikleid 36, 37 ja 82 ning artikli 299 
lõiget 2;

Or. pl

Selgitus

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Muudatusettepanek 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, 
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Sloveenia ja Slovakkia 
ühinemisakti ning Bulgaaria ja Rumeenia 
ühinemisakti, tuleb olla seisukohal, et 
pärast üleminekuperioodi möödumist pole 
enam õigustatud uutele liikmesriikidele 
antavate põllumajandustoetuste madalam 
tase;
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Or. pl

Selgitus

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Muudatusettepanek 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada. 
Eelkõige tuleks laiendada otsetoetuste 
lahtisidumist tootmisest ja lihtsustada ühtse 
otsemaksete kava toimimist. Samuti tuleks 
märkida, et määrust (EÜ) nr 1782/2003 on 
selle jõustumisest alates oluliselt 
muudetud. Kõnealuseid arenguid arvesse 
võttes ja selguse huvides tuleks kõnealune 
määrus kehtetuks tunnistada ja asendada 
uue määrusega.

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada. 
Eelkõige oleks võimalk laiendada 
otsetoetuste lahtisidumist tootmisest, et 
saavutada täielik tootmisest lahtisidumine, 
mida tuleks kaaluda iga juhtumi puhul 
eraldi, ja lihtsustada ühtse otsemaksete 
kava toimimist. Samuti tuleks märkida, et 
määrust (EÜ) nr 1782/2003 on selle 
jõustumisest alates oluliselt muudetud. 
Kõnealuseid arenguid arvesse võttes ja 
selguse huvides tuleks kõnealune määrus 
kehtetuks tunnistada ja asendada uue 
määrusega.

Or. es
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Muudatusettepanek 136
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tegelikkuses ilmneb, et ühtne 
põllumajanduspoliitika on läbi kukkunud 
ning vaja on sellist 
põllumajanduspoliitikat, mis rajaneks 
toiduainetega varustamise sõltumatusele 
ja kindlustatusele ning lähtuks järgmistest 
põhisuunistest: toetust antakse tootvatele 
põllumajandustootjatele; piiratakse iga 
hinna eest tootmist, millega kaasneb vara 
kogunemine suurettevõtjate kätte, 
tootmise regionaalne kontsentreerumine, 
tootmise kadumine mõnes piirkonnas 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate kiirendatud kadumine; 
pannakse piir maaelu allakäigule ja 
suurte piirkondade kõrbestumisele;  
keskendutakse võitlusele ebastabiilsuse
vastu, mida tarbimise kõikumise tõttu 
tunnevad mõned tootmissektorid, et 
lõdvendada haaret, mis kägistab 
põllumajandust kolmandantes riikides, 
kus põllumajandusel ja sellega seotud 
tegevustel on oluline koht. 

Or. pt

Selgitus

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Muudatusettepanek 137
Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Halduskoormuse vähendamist 
põllumajandussektoris tuleks jätkata 
läbipaistvate, lihtsamate ja 
arusaadavamate õigusaktide abil. Ühine 
põllumajanduspoliitika saab ainult 
madalamate kulude ja väiksema 
halduskoormuse abil tagada 
põllumajandustootjate konkurentsivõime 
ülemaailmsetel turgudel.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Ühise põllumajanduspoliitika 
järjestikkused reformid, millega on 
kaasnenud turgude järk-järguline 
avanemine, põllumajandustoodangu 
turgude reguleerimise mehhanismi 
nõrgendamine ning põllumajanduse 
hõlmamine Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raamesse, 
unustamata sealjuures toodangust lahti 
seotud ühtsete otsemaksete kava, on 
viinud paljusid väikesi ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid 
põllumajandustegevuse lõpetamiseni ja 
põhjustanud maapiirkonna mahajätmist, 
mis on omakorda aidanud teravdada 
põllumajandusturgude ebastabiilsust ja 
suurendada põllukultuuride, 
põllumajandustootjate ja riikide vahelist 
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ebavõrdsust. 

Or. pt

Selgitus

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Muudatusettepanek 139
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Hiljutine kriis, mille põhjustas 
toiduainete hinnatõus, näitab, et 
põllumajandust tuleb pidada iga riigi 
toiduainetega varustamise sõltumatuse ja 
kindlustatuse seisukohast suure 
tähtsusega strateegiliseks sektoriks, ning 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames tuleb lõpetada põllumajanduse 
ohverdamine teenuste ja tehnoloogia 
hüvanguks, kuna viimatinimetatud 
sektorid puudutavad vaid majandus- ja 
rahanduskonsortsiume ning  suuri 
impordiettevõtjaid.

Or. pt

Selgitus

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.



PE407.776v01-00 8/93 AM\727226ET.doc

ET

Muudatusettepanek 140
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Maaelu praegune olukord näitab 
vajadust säilitada maa- ja 
põllumajandustootmist ning võimaldada 
igal põllumajandusettevõttel ise valida, 
mis tema haritava maa põllumajandus- ja 
keskkonnaomadustega kõige paremini 
sobib, st kõigi põlluharimis- ja 
karjakasvatusvormide vahel, ilma et valik 
oleks piiratud nende tegevusvormidega, 
mida tavapäraselt ühise 
põllumajanduspoliitika alusel toetatakse. 

Or. pt

Selgitus

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Muudatusettepanek 141
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Põllumajandustootjate ning eriti 
väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtete või 
pereettevõtetena tegutsevate 
põllumajandustootjate olukord nõuab 
tootmistoetuste säilitamist, millele 
lisandub kohustus jätkata toetust saavate
alade harimist ja asjaomaste 
põllukultuuride kasvatamist, et kaotada 
praegune ebaõiglane süsteem, mille puhul 
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mõnedele tootjatele makstakse toetust 
väga vähe või ei maksta üldse.  

Or. pt

Selgitus

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Muudatusettepanek 142
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati põhimõte, mille kohaselt jäetakse 
põllumajandustootjad, kes ei vasta 
teatavatele tingimustele rahva-, loomade ja 
taimetervise, keskkonna ja loomade heaolu 
valdkondades, otsetoetusest ilma või nende 
otsetoetusi vähendatakse. Nõuetele 
vastavuse süsteem on ühenduse 
otsetoetuste lahutamatu osa ja tuleks seega 
säilitada. Kogemused on aga näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse ulatusega 
seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusmaa osas piisavalt 
asjakohased või on suunatud pigem 
riigiasutustele kui põllumajandustootjatele. 
Seetõttu on asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse ulatust.

(2) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati põhimõte, mille kohaselt jäetakse 
põllumajandustootjad, kes ei vasta 
teatavatele tingimustele rahva-, loomade ja 
taimetervise, keskkonna ja loomade heaolu 
valdkondades, otsetoetusest ilma või nende 
otsetoetusi vähendatakse. Nõuetele 
vastavuse süsteem on ühenduse 
otsetoetuste lahutamatu osa ja tuleks seega 
säilitada. Kogemused on aga näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse ulatusega 
seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusmaa osas piisavalt 
asjakohased või on suunatud pigem 
riigiasutustele kui põllumajandustootjatele. 
Seetõttu on asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse ulatust ja asjakohaseid nõudeid, 
võttes siiski arvesse liikmesriikide 
põllumajandusettevõtjate iseärasusi ja 
struktuuri.

Or. el
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Selgitus

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Muudatusettepanek 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati põhimõte, mille kohaselt jäetakse 
põllumajandustootjad, kes ei vasta 
teatavatele tingimustele rahva-, loomade ja 
taimetervise, keskkonna ja loomade heaolu 
valdkondades, otsetoetusest ilma või nende 
otsetoetusi vähendatakse. Nõuetele 
vastavuse süsteem on ühenduse 
otsetoetuste lahutamatu osa ja tuleks seega 
säilitada. Kogemused on aga näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse ulatusega 
seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusmaa osas piisavalt 
asjakohased või on suunatud pigem 
riigiasutustele kui põllumajandustootjatele.
Seetõttu on asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse ulatust.

(2) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati põhimõte, mille kohaselt jäetakse 
põllumajandustootjad, kes ei vasta 
teatavatele tingimustele rahva-, loomade ja 
taimetervise, keskkonna ja loomade heaolu 
valdkondades, otsetoetusest ilma või nende 
otsetoetusi vähendatakse. Nõuetele 
vastavuse süsteem on ühenduse 
otsetoetuste lahutamatu osa ja tuleks seega 
säilitada. Kogemused on aga näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse ulatusega 
seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusmaa osas piisavalt 
asjakohased või on suunatud pigem 
riigiasutustele kui põllumajandustootjatele.
Seetõttu on asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse ulatust. „Hügieenipaketi”1

nõuetele vastamist käsitlevate artiklite 
kandmine II lisasse ei tohi kaasa tuua 
lisakontrolle.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete 
hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1); 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega 
sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni 
eeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse 
söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.2.2005, lk 1).
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Or. de

Selgitus

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Muudatusettepanek 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Nõuetele vastavuse süsteemi 
lihtsustamiseks, täiustamiseks ja 
ühtlustamiseks tuleks teha pidevaid 
jõupingutusi. Seetõttu peaks komisjon iga 
kahe aasta järel esitama aruande nõuetele 
vastavuse süsteemi kohaldamise kohta.

Or. en

Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Muudatusettepanek 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Väiksem halduskoormus, 
ühtlustatud kontrollid, kontrollide 
ühendamine, kaasa arvatud Euroopa 
institutsioonide siseselt, ja õigeaegsed 
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maksed suurendaksid 
põllumajandustootjate üldist toetust 
nõuetele vastavuse süsteemile ning seega 
poliitika tõhusust.

Or. en

Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Muudatusettepanek 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Et kergendada 
põllumajandustootjate koormat, tuleks 
liikmesriike ja Euroopa institutsioone 
ergutada hoidma nii kohapealsete 
kontrollide kui ka järelevalveasutuste 
arvu nii väiksena kui võimalik, ilma et see 
piiraks komisjoni 21. aprilli 2004. aasta 
määruse (EÜ) nr 796/2004 (millega 
kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 
1782/2003 ette nähtud nõuetele vastavuse, 
toetuse ümbersuunamise ning ühtse 
haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise 
üksikasjalikud reeglid)1 sätete 
kohaldamist. Seetõttu tuleks lubada 
liikmesriikidel teostada 
miinimumkontrolle makseasutuse 
tasandil. Lisaks sellele tuleks ergutada 
liikmesriike ja Euroopa institutsioone 
võtma lisameetmeid kontrolle teostavate 
isikute arvu piiramiseks, et tagada nende 
isikute nõuetekohane koolitamine, ning 
piirata ajavahemikku, mille jooksul tohib 
konkreetses põllumajandusettevõttes 
kohapealset kontrolli teostada, 
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maksimaalselt ühe päevaga. Komisjon 
peaks aitama liikmesriike tervikliku 
valimi moodustamise jaoks ettenähtud 
nõuete täitmisel. Valimi moodustamine 
kohapealsete kontrollide jaoks tuleks viia 
läbi sõltumata nõuetele vastavuse 
reguleerimisalasse kuuluvate asjaomaste 
õigusaktide alusel sätestatud 
konkreetsetest minimaalsetest 
kontrolliprotsentidest.
________
1ELT L 141, 30.4.2004, lk 18. 

Or. en

Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Muudatusettepanek 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
põllumajandustootjaid ei karistataks 
(näiteks maksete vähendamine või 
maksete tühistamine ja ka trahv, mis 
järgneb asjaomaste riiklike õigusaktide 
rikkumisele) ühe ja sama 
rikkumisjuhtumi eest kaks korda.

Or. en

Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Muudatusettepanek 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava 
raames võib mõningatel juhtudel 
avaldada kahjulikku mõju keskkonnale, 
eelkõige teatavatele maastikuelementidele. 
Seetõttu on asjakohane tõhustada 
olemasolevaid ühenduse sätteid, mis on 
vajadusel suunatud kindlaksmääratud 
maastikuelementide kaitsele.

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure.

Or. de

Selgitus

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Muudatusettepanek 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava raames 
võib mõningatel juhtudel avaldada 
kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige 
teatavatele maastikuelementidele. Seetõttu 
on asjakohane tõhustada olemasolevaid 
ühenduse sätteid, mis on vajadusel 
suunatud kindlaksmääratud 
maastikuelementide kaitsele.

(3) Selleks et ühtlasi vältida 
põllumajandusmaa kasutamise lõpetamist 
ja tagada selle heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes hoidmine, kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ühenduse 
raamistik, mille alusel liikmesriigid 
kehtestavad standardid, võttes arvesse 
asjaomaste alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist (maakasutus, 
külvikord, tootmisviisid) ja 
põllumajandusstruktuure. Maa 
kohustusliku tootmisest kõrvalejätmise 
tühistamine ühtse otsemaksete kava raames 
võib mõningatel juhtudel avaldada 
kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige 
tavapärasele bioloogilisele 
mitmekesisusele, teatavatele 
maastikuelementidele ja vooluveekogu 
kallastel paiknevatele aladele. Seetõttu on 
asjakohane tõhustada olemasolevaid 
ühenduse sätteid, mis on vajadusel 
suunatud bioloogilise mitmekesisuse ja 
kindlaksmääratud maastikuelementide 
kaitsele.

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühise põllumajanduspoliitika 
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rahastamissüsteem, mida praeguseni on 
kohaldatud, toetab liiga vähe 
pereettevõtteid, mis toob kaasa 
põllumajandusmaa harimise lõpetamise –
eriti piirkondades, kus tingimused 
põllumajandusega tegelemiseks ei ole 
soodsad – ja maapiirkondade elanikkonna 
vähenemise, ning sellel protsessil on 
negatiivsed sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnatagajärjed. Seetõttu tuleb 
põhjalikult muuta ka 
põllumajandusettevõtete rahastamise 
kriteeriume.

Or. pl

Selgitus

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Muudatusettepanek 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses 
on teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses 
on teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust.

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses 
on teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust. Bioloogiline 
mitmekesisus tuleneb osaliselt 
põllumajandustegevusest. Seda tuleks 
käsitleda ühise põllumajanduspoliitika 
keskkonnaküsimusena. Euroopa 
Ühenduse lubadus vähendada bioloogilise 
mitmekesisuse kahanemist 2010. aastaks 
vajab selle eesmärgi saavutamiseks 
asjakohaste meetmete võtmist. Seega on 
asjakohane tugevdada heade 
põllumajandus- ja keskkonnatavade  
küsimuses loodud ühenduse raamistikku, 
et säilitada bioloogiline mitmekesisus 
kogu territooriumil.

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Et praegu kehtiv piimakvootide 
süsteem peaks 31. märtsil 2015. aastal 
kehtivuse kaotama ja seda ei peaks 
asjaomaste riiklike skeemidega asendama, 
tuleb luua tingimused, et piimandusaasta 
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2014/2015 järgne piimahind kujuneks 
Euroopa Liidu turul pakkumise ja 
nõudluse alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse soodustamiseks 
kavandatud vahendite ja maaelu 
arendamiseks kavandatud vahendite vahel 
parema tasakaalu saavutamiseks kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 otsetoetuste 
järkjärguline kohustuslik vähendamine 
(„toetuste ümbersuunamine”). See süsteem 
tuleks säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes.

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 10 000 euroste
maksete suhtes, ning jätta sellest välja 
uued liikmesriigid.

Or. pl

Selgitus

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Muudatusettepanek 155
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes.

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). Järk-järgulist 
ümbersuunamist tuleks kohaldada üksnes 
vabatahtlikkuse alusel.

Or. ro

Selgitus

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Muudatusettepanek 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
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saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5000 euroste maksete 
suhtes.

saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste kohustuslik 
vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada praeguse 5% määraga, nagu ka 
vabastus süsteemi kohaldamisest kuni 5000 
euroste maksete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes.

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 10 000 euroste
maksete suhtes.

Or. pt

Selgitus

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Muudatusettepanek 158
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes.

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 10 000 euroste maksete 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Muudatusettepanek 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
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suhtes. suhtes, välja arvatud juhul, kui see seab 
ohtu ühenduse põllumajandusettevõtete 
tasuvuse.

Or. es

Selgitus

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Muudatusettepanek 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
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lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste 
väljakutsete lahendamiseks. Selleks et 
liikmesriigid saaksid oma maaelu arengu 
programme vastavalt muuta, ilma et neil 
oleks vaja vähendada praeguseid maaelu 
arengu meetmeid teistes valdkondades, 
tuleks eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas tuleks ühise 
põllumajanduspoliitika esimese samba 
abil kehtestada kogu ühenduse 
territooriumi suhtes meetmete 
miinimummäär. Nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid on 
täiendavaks vahendiks sihipärasemate 
meetmete ja jõupingutuste puhul. Selleks 
et liikmesriigid saaksid oma maaelu arengu 
programme vastavalt muuta, ilma et neil 
oleks vaja vähendada praeguseid maaelu 
arengu meetmeid teistes valdkondades, 
tuleks eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
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põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid, kes 
on siiani EAFRD raames nende 
probleemidega vähe tegelenud, saaksid 
oma maaelu arengu programme vastavalt 
muuta, ilma et neil oleks vaja vähendada 
praeguseid maaelu arengu meetmeid teistes 
valdkondades, tuleks eraldada täiendavaid 
vahendeid. Ajavahemikuks 2007–2013 
ettenähtud finantsperspektiivid ei võimalda 
aga rahaliste vahendite eraldamist 
ühenduse maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks vajalikul määral. Neid 
asjaolusid arvestades on asjakohane 
koondada suur osa vajalikest rahalistest 
vahenditest, suurendades järk-järgult 
otsetoetuste vähendamist toetuste 
ümbersuunamise kaudu.

Or. de
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Selgitus

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Muudatusettepanek 162
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
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Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Mõned liikmesriigid on 
juba välja töötanud maaelu arengu 
programmid, mis tegelevad uute 
probleemidega. Et aga kõik liikmesriigid 
saaksid maaelu arengu programme 
vastavalt läbi viia, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

Or. en

Selgitus

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Muudatusettepanek 163
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 



AM\727226ET.doc 27/93 PE407.776v01-00

ET

meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
kahjuks rahaliste vahendite eraldamist 
ühenduse maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks vajalikul määral. Neid 
asjaolusid arvestades võib olla asjakohane 
koondada suur osa vajalikest rahalistest 
vahenditest, suurendades järk-järgult 
otsetoetuste vähendamist toetuste 
ümbersuunamise kaudu, kuid üksnes 
liikmesriikide jaoks, kes soovivad seda 



PE407.776v01-00 28/93 AM\727226ET.doc

ET

mehhanismi kohaldada.

Or. ro

Selgitus

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Muudatusettepanek 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil vabastatud vahendeid
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama. 
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
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poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu. 

poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid. 
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu. 

Or. es

Muudatusettepanek 165
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seega näib õiglane 

välja jäetud
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arvata, et suurt toetust saavad 
põllumajandustootjad võiksid anda erilise 
panuse uute väljakutsete lahendamisele 
suunatud maaelu arengu meetmete 
rahastamisse. Seetõttu on otstarbekas 
kehtestada kõrgeimate maksete 
vähendamist suurendav mehhanism, 
millest saadavat tulu tuleks kasutada ka 
maaelu arenguga seonduvate uute 
väljakutsetega toimetulekuks. Kõnealuse 
mehhanismi proportsionaalsuse 
tagamiseks peaksid täiendavad 
vähendused suurenema järk-järgult 
vastavalt asjaomaste maksete suurusele.

Or. en

Selgitus

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Muudatusettepanek 166
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On
võimalik, et suuremad toetusesaajad ei vaja
oma ettevõtete struktuurist lähtuvalt samal 
tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
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võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

suurt toetust saavad põllumajandustootjad, 
kelle puhul tuleks arvesse võtta nende 
põllumajandusettevõte palgafondi, võiksid 
muu hulgas anda erilise panuse uute 
väljakutsete, nagu kvaliteettoodete ja 
tootjarühmade toetamine, lahendamisele 
suunatud maaelu arengu meetmete 
rahastamisse. Seetõttu on otstarbekas 
kehtestada kõrgeimate maksete 
vähendamist suurendav mehhanism, 
millest saadavat tulu tuleks kasutada ka 
maaelu arenguga seonduvate uute 
väljakutsetega toimetulekuks. Kõnealuse 
mehhanismi proportsionaalsuse tagamiseks 
peaksid täiendavad vähendused suurenema 
järk-järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

Or. de

Selgitus

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Muudatusettepanek 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 



PE407.776v01-00 32/93 AM\727226ET.doc

ET

suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse.
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse.
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada põllumajandustootjate 
sissetulekute suurendamiseks 
piirkondades, mille suhtes praegu kehtib 
finantsiline diskrimineerimine, ning 
seejärel toetada meetmeid, mis on seotud 
maaelu arengu strateegia uute 
väljakutsetega. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele. Samuti tuleks määrata kindlaks 
ühele põllumajandusettevõttele makstav 
maksimaalne abisumma, võttes arvesse 
selle töötajate arvu.

Or. pl

Selgitus

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Muudatusettepanek 168
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
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samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele. Õiglase kohtlemise tagamiseks 
tuleks samuti seada ühele ettevõttele
makstavale toetusele ülemmäär, mis võiks 
olla ligikaudu 200 000 euro 
põllumajandustootja kohta, kui jätta 
kõrvale kooperatiivid. Siiski võiks seda 
ülemmäära varieerida vastavalt loodud 
tööõigusekohastele töökohtadele. 

Or. pt

Selgitus

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Muudatusettepanek 169
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
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asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamise 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamise 
mehhanism, millest saadavat tulu tuleks 
kasutada ka maaelu arenguga seonduvate 
uute väljakutsetega toimetulekuks. 
Kõnealuse mehhanismi proportsionaalsuse 
tagamiseks peaksid täiendavad vähendused 
suurenema järk-järgult vastavalt 
asjaomaste maksete suurusele. Nimetatud 
mehhanismi puhul tuleb arvesse võtta 
vähenduste tagajärgi 
põllumajandustootjate 
konkurentsivõimele. Liikmesriikidel peab 
olema võimalus kohaldada seda 
vabatahtlikkuse alusel.

Or. ro

Selgitus

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.
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Muudatusettepanek 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada ka maaelu arenguga 
seonduvate uute väljakutsetega 
toimetulekuks. Kõnealuse mehhanismi 
proportsionaalsuse tagamiseks peaksid 
täiendavad vähendused suurenema järk-
järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

(8) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et suur osa toetustest läheb üsna 
vähestele suurtele toetusesaajatele. On 
selge, et suuremad toetusesaajad ei vaja 
samal tasemel kogutoetust selleks, et 
sissetulekutoetus täidaks tõhusalt oma 
eesmärki. Lisaks võimaldab suuremate 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega lihtsamalt 
tegutseda. Seega näib õiglane arvata, et 
suurt toetust saavad põllumajandustootjad 
võiksid anda erilise panuse uute 
väljakutsete lahendamisele suunatud 
maaelu arengu meetmete rahastamisse. 
Seetõttu on otstarbekas kehtestada 
kõrgeimate maksete vähendamist 
suurendav mehhanism, millest saadavat 
tulu tuleks kasutada maaelu arengu või 
esimese samba raames uutele 
väljakutsetele vastamiseks, et tulla toime 
eriliste olukordadega.  Kõnealuse 
mehhanismi proportsionaalsuse tagamiseks 
peaksid täiendavad vähendused suurenema 
järk-järgult vastavalt asjaomaste maksete 
suurusele.

Or. es

Muudatusettepanek 171
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisaks sellele tuleks anda 
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liikmesriikidele eriline abivahend, et nad 
saaksid adekvaatselt tegelda uute 
väljakutsetega, mis võivad tuleneda ühise 
põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli“ 
mõjust.

Or. de

Muudatusettepanek 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Äärepoolseimate piirkondade erandlik 
geograafiline asend, isoleeritus, väike 
pindala, mägine maastik ja kliima tekitavad 
piirkondade põllumajandussektorile 
lisakoormust. Selliste koormuste ja 
piirangute leevendamiseks on otstarbekas 
kehtestada äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootjate suhtes erand 
ümbersuunamisest tuleneva 
vähendamiskohustuse kohaldamisest.

(9) Äärepoolseimate piirkondade erandlik 
geograafiline asend, isoleeritus, väike 
pindala, mägine maastik ja kliima tekitavad 
piirkondade põllumajandussektorile 
lisakoormust. Selliste koormuste ja 
piirangute leevendamiseks on otstarbekas 
kehtestada põllumajandustootjatele 
kohustus kohaldada ümbersuunamist, kui 
toetuse tase on suurem kui 50 000 eurot ja 
seega märkimisväärselt kõrgem kui teistes 
piirkondades.

Or. pl

Selgitus

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.
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Muudatusettepanek 173
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kohustusliku ümbersuunamise 
määra tõstmisega kaotab vabatahtliku 
ümbersuunamise süsteem igasuguse 
mõtte ning nõukogu 27. märtsi 2007. 
aasta määrus (EÜ) nr 378/2007, millega 
sätestatakse otsetoetuse vabatahtliku 
ümbersuunamise eeskirjad, tuleb 
tühistada.
__________________

ELT L 1, 5.4.2007, lk 1.

Or. pt

Muudatusettepanek 174
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Vabatahtliku ümbersuunamise 
süsteemi kohaldamise valinud 
liikmesriigid peavad arvestama 
kohustusliku ümbersuunamise 
suurenenud määradega. Seepärast tuleks 
nõukogu 27. märtsi 2007. aasta määrust 
(EÜ) nr 378/2007 (milles sätestatakse 
määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud 
otsetoetuste vabatahtliku 
ümbersuunamise eeskirjad) vastavalt 
muuta.

välja jäetud
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Or. pt

Muudatusettepanek 175
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest 
tulenevaid struktuurimuudatusi, on 
asjakohane näha teatavate 
rukkitootmispiirkondade jaoks ette 
erimeetmed, mida osaliselt rahastatakse 
ümbersuunamisest tekkinud summadest. 
Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest 
vähendustest tulenevad summad tuleks 
aga anda nende liikmesriikide käsutusse, 
kus need on tekkinud. 

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks kanda asjaomasesse fondi  
ning jaotada seejärel liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt, nagu 
põllumajandusmaa pindala, tööhõive 
ja/või SKT elaniku kohta.

Or. pt

Selgitus

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Muudatusettepanek 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest 
vähendustest tulenevad summad tuleks 
aga anda nende liikmesriikide käsutusse, 
kus need on tekkinud.

(11) Otsemakse vähendamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt, 
tagades toetuste ühtlustamise 
liikmesriikide ja piirkondade vahel. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest.

Or. pl

Muudatusettepanek 177
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
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sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest vähendustest 
tulenevad summad tuleks aga anda nende 
liikmesriikide käsutusse, kus need on 
tekkinud.

sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest 
maksimaalselt 4% vähendustest tulenevad 
summad tuleks aga anda nende 
liikmesriikide käsutusse, kus need on 
tekkinud.

Or. de

Selgitus

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Muudatusettepanek 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest 
vähendustest tulenevad summad tuleks aga 
anda nende liikmesriikide käsutusse, kus 

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamise uute 
protsendimäärade ja abi ülemmäära 
kohaldamisest tulenevad summad tuleks 
aga anda nende liikmesriikide käsutusse, 
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need on tekkinud. kus need on tekkinud. 

Or. es

Muudatusettepanek 179
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Et tagada põllumajandustootjate 
suurem kindlustunne, tuleks praegune 
toetuste ümbersuunamiste 5% määr 
säilitada kuni 2013. aastani. Ühtsete 
osamaksete tegelik väärtus on inflatsiooni 
tõttu juba 12% langenud.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Toetuste ümbersuunamine ei tohiks 
uute liikmesriikide põllumajandustootjale 
makstavaid netosummasid vähendada 
allapoole summadest, mis makstakse teiste 
liikmesriikide võrdväärsetele 
põllumajandustootjatele. Kui toetuste 
ümbersuunamist hakatakse kohaldama uute 
liikmesriikide põllumajandustootjate 
suhtes, peaks vähendamise määr seetõttu 
piirduma erinevusega järkjärgulise 
kohaldamise kava kohase taseme ja teiste 
liikmesriikide ümbersuunamise 
kohaldamise järgse taseme vahel. Lisaks ei 
tohiks enam maksta täiendavaid riiklikke 
otsetoetusi uute liikmesriikide 

välja jäetud
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põllumajandustootjatele, kelle suhtes 
kohaldatakse toetuste ümbersuunamist, et 
nende toetusetase ei ületaks teiste 
liikmesriikide oma.

Or. pl

Selgitus

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Muudatusettepanek 181
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et aidata 
põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja 
kvaliteetse põllumajanduse standarditele, 
on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid 
põllumajandustootjate nõustamiseks 
terviklikku süsteemi. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks aitama tõsta 
põllumajandustootjate teadlikkust 
materjalivoogudest ja keskkonna, toidu 
ohutuse ning loomade tervishoiu ja 
heaoluga seotud põllumajanduslikest 
tootmisprotsessidest, ilma et see kuidagi 
mõjutaks tootjate kohustust ja vastutust 
neid standardeid täita.

(16) Selleks et aidata 
põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja 
kvaliteetse põllumajanduse standarditele, 
on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid 
kõikide põllumajandustootjate 
nõustamiseks terviklikku süsteemi. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks aitama 
põllumajandustootjatel tõhusamalt ja 
tulusamalt toota ning tõstma nende 
teadlikkust materjalivoogudest ja 
keskkonna, toidu ohutuse ning loomade 
tervishoiu ja heaoluga seotud 
põllumajanduslikest tootmisprotsessidest, 
ilma et see kuidagi mõjutaks tootjate 
kohustust ja vastutust neid standardeid 
täita.

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et aidata 
põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja 
kvaliteetse põllumajanduse standarditele, 
on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid 
põllumajandustootjate nõustamiseks 
terviklikku süsteemi.
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks aitama tõsta 
põllumajandustootjate teadlikkust 
materjalivoogudest ja keskkonna, toidu 
ohutuse ning loomade tervishoiu ja 
heaoluga seotud põllumajanduslikest 
tootmisprotsessidest, ilma et see kuidagi 
mõjutaks tootjate kohustust ja vastutust 
neid standardeid täita.

(16) Selleks et aidata 
põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja 
kvaliteetse põllumajanduse standarditele, 
on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid 
nõustamiseks terviklikku süsteemi.
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks aitama tõsta 
põllumajandustootjate teadlikkust 
materjalivoogudest ja keskkonna, toidu 
ohutuse ning loomade tervishoiu ja 
heaoluga seotud põllumajanduslikest 
tootmisprotsessidest, ilma et see kuidagi 
mõjutaks tootjate kohustust ja vastutust 
neid standardeid täita.

Or. pl

Selgitus

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Muudatusettepanek 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et aidata 
põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja 
kvaliteetse põllumajanduse standarditele, 
on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid 

(16) Selleks et aidata 
põllumajandustootjatel vastata kaasaegse ja 
kvaliteetse põllumajanduse standarditele, 
on vajalik, et liikmesriigid kasutaksid 
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põllumajandustootjate nõustamiseks 
terviklikku süsteemi.
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks aitama tõsta 
põllumajandustootjate teadlikkust 
materjalivoogudest ja keskkonna, toidu 
ohutuse ning loomade tervishoiu ja 
heaoluga seotud põllumajanduslikest 
tootmisprotsessidest, ilma et see kuidagi 
mõjutaks tootjate kohustust ja vastutust 
neid standardeid täita.

põllumajandustootjate nõustamiseks 
terviklikku süsteemi.
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks aitama tõsta 
põllumajandustootjate teadlikkust 
materjalivoogude ja põllumajanduslikest 
tootmisprotsesside seotusest keskkonna, 
bioloogilise mitmekesisuse, toidu ohutuse 
ning loomade tervishoiu ja heaoluga seotud 
standarditega, ilma et see kuidagi mõjutaks 
tootjate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita.

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Väikeste toetuste haldamine võib 
kujuneda liikmesriikide pädevate asutuste 
jaoks keeruliseks ülesandeks. Toetuskava 
ei näe ette erinevusi väikeste ja suurte 
toetusesaajate vahel ning abikõlblikkuse 
kriteeriumid, haldussätted ja 
kontrollikord on samasugused. 
Lihtsustatud ja vabatahtliku toetuskava 
loomine nende põllumajandustootjate 
jaoks, kelle abisumma on 1000 eurot või 
väiksem, võimaldaks seda probleemi 
vältida ja näha ette ühtse kindla summa 
maksmise igal aastal toetuskavas 
osalevatele põllumajandustootjatele. Kõik 
põllumajandustootjad, kelle toetussumma 
on väiksem kui 1000 eurot, saaksid 
lisatoetust nimetatud minimaalse väärtuse 
ulatuses. 

Or. pt
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Selgitus

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Muudatusettepanek 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks on 
liikmesriikidel asjakohane hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
oleks madalam kui ühenduse keskmine 
toetus ühe hektari kohta või kui toetust 
taotleva põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari.
Liikmesriikidele tuleks anda õigus 
otsustada, millist neist kahest kriteeriumist
rakendada, võttes arvesse oma riigi 
põllumajandusstruktuuri omapära. Kuna nn 
maata põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal.

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks on asjakohane 
anda liikmesriikidele vabadus kehtestada 
minimaalse toetuskõlbliku pindala 
suurus. Liikmesriikidele tuleks anda õigus 
otsustada, millist kriteeriumit rakendada, 
võttes arvesse oma riigi 
põllumajandusstruktuuri omapära. Kuna nn 
maata põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal.

Or. en

Selgitus

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Muudatusettepanek 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks on 
liikmesriikidel asjakohane hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
oleks madalam kui ühenduse keskmine 
toetus ühe hektari kohta või kui toetust 
taotleva põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Liikmesriikide suhtes, kelle 
põllumajandusettevõtete struktuur erineb 
märkimisväärselt ühenduse keskmisest, 
tuleks ette näha erisätted. Liikmesriikidele 
tuleks anda õigus otsustada, millist neist 
kahest kriteeriumist rakendada, võttes 
arvesse oma riigi põllumajandusstruktuuri 
omapära. Kuna nn maata 
põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal. 

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks on 
asjakohane võimaldada liikmesriikidel, 
kes sedasi otsustavad, hoiduda otsetoetuste 
maksmisest juhul, kui makse oleks 
madalam kui ühenduse keskmine toetus 
ühe hektari kohta või kui toetust taotleva 
põllumajandusettevõtte toetuskõlblik 
pindala on alla ühe hektari. Liikmesriikide 
suhtes, kelle põllumajandusettevõtete 
struktuur erineb märkimisväärselt 
ühenduse keskmisest, tuleks ette näha 
erisätted. Liikmesriikidele tuleks anda 
õigus otsustada, millist neist kahest 
kriteeriumist rakendada, võttes arvesse 
oma riigi põllumajandusstruktuuri 
omapära. Kuna nn maata 
põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal. 

Or. es

Muudatusettepanek 187
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 

(19) Väikeste summade haldamine on 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks 
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koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks on
liikmesriikidel asjakohane hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
oleks madalam kui ühenduse keskmine 
toetus ühe hektari kohta või kui toetust 
taotleva põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Liikmesriikide suhtes, kelle 
põllumajandusettevõtete struktuur erineb 
märkimisväärselt ühenduse keskmisest, 
tuleks ette näha erisätted. Liikmesriikidele 
tuleks anda õigus otsustada, millist neist 
kahest kriteeriumist rakendada, võttes 
arvesse oma riigi põllumajandusstruktuuri 
omapära. Kuna nn maata 
põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal. 

koormav ülesanne. Ülemäärase 
halduskoormuse vältimiseks ei tohi 
liikmesriigid maksta otsetoetusi juhul, kui 
makse oleks madalam kui ühenduse 
keskmine toetus ühe hektari kohta või kui 
toetust taotleva põllumajandusettevõtte 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Liikmesriikide suhtes, kelle 
põllumajandusettevõtete struktuur erineb 
märkimisväärselt ühenduse keskmisest, 
tuleks ette näha erisätted. Liikmesriikidele 
tuleks anda õigus otsustada, millist neist 
kahest kriteeriumist rakendada, võttes 
arvesse oma riigi põllumajandusstruktuuri 
omapära. Kuna nn maata 
põllumajandustootjatele anti 
eritoetusõigused, ei oleks hektaritel 
põhineva ülemmäära kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne ja 
põhinema keskmisel toetussummal. 

Or. el

Selgitus

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Muudatusettepanek 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühtse otsemaksete kava 
kohaldamisega saadud kogemused 
näitavad, et tootmisega sidumata 
sissetulekutoetust anti mitmel juhul 
toetusesaajatele, kes ei olnud füüsilised 
isikud ja kelle majanduslik eesmärk ei 

välja jäetud
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olnud kas üldse või oli üksnes vähesel 
määral suunatud põllumajanduslikule 
tegevusele. Selleks et hoida ära 
põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
jagamist sellistele äriühingutele ja tagada, 
et ühenduse toetus kasutatakse täielikult 
põllumajandusega tegelevale 
rahvastikuosale rahuldava elatustaseme 
tagamiseks, on asjakohane anda 
asjaomastele liikmesriikidele volitused 
hoiduda käesoleva määruse alusel 
otsetoetuste maksmisest kõnealustele 
äriühingutele.

Or. es

Muudatusettepanek 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühtse otsemaksete kava 
kohaldamisega saadud kogemused 
näitavad, et tootmisega sidumata 
sissetulekutoetust anti mitmel juhul 
toetusesaajatele, kes ei olnud füüsilised 
isikud ja kelle majanduslik eesmärk ei 
olnud kas üldse või oli üksnes vähesel 
määral suunatud põllumajanduslikule 
tegevusele. Selleks et hoida ära 
põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
jagamist sellistele äriühingutele ja tagada, 
et ühenduse toetus kasutatakse täielikult 
põllumajandusega tegelevale 
rahvastikuosale rahuldava elatustaseme 
tagamiseks, on asjakohane anda 
asjaomastele liikmesriikidele volitused
hoiduda käesoleva määruse alusel
otsetoetuste maksmisest kõnealustele 
äriühingutele.

(20) Ühtse otsemaksete kava 
kohaldamisega saadud kogemused 
näitavad, et tootmisega sidumata 
sissetulekutoetust anti mitmel juhul 
toetusesaajatele, kes ei olnud füüsilised 
isikud ja kelle majanduslik eesmärk ei 
olnud kas üldse või oli üksnes vähesel 
määral suunatud põllumajanduslikule 
tegevusele. Selleks et hoida ära 
põllumajandusliku sissetulekutoetuse 
jagamist sellistele äriühingutele ja tagada, 
et ühenduse toetus kasutatakse täielikult 
põllumajandusega tegelevale 
rahvastikuosale rahuldava elatustaseme 
tagamiseks, on asjakohane kehtestada 
kriteeriumid, mille kohaselt on võimalik
hoiduda Euroopa Liidu tasandil
otsetoetuste maksmisest kõnealustele 
äriühingutele.

Or. pl
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Selgitus

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Muudatusettepanek 190
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühenduse toetuskavadega ettenähtud 
toetusi peaksid riigi pädevad ametiasutused 
maksma toetusesaajale ettenähtud 
ajavahemike jooksul tervikuna, kui 
käesoleva määrusega ettenähtud 
vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et 
muuta otsemaksete haldamine 
paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel 
lubada otsetoetusi maksta aastas kahes 
osas.

(21) Ühenduse toetuskavadega ettenähtud 
toetusi peaksid riigi pädevad ametiasutused 
maksma toetusesaajale ettenähtud 
ajavahemike jooksul tervikuna, kui 
käesoleva määrusega ettenähtud 
vähendustest ei tulene teisiti. Selleks et 
muuta otsemaksete haldamine 
paindlikumaks, tuleks liikmesriikidel 
lubada otsetoetusi maksta aastas kahes osas 
ning neil peaks olema vabadus kehtestada  
sektori vajadustest lähtuvalt 
maksekuupäevad.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühise põllumajanduspoliitika kohaste 
toetuskavadega nähakse ette otsene 
sissetulekutoetus, eelkõige eesmärgiga 
tagada põllumajandusega tegelevale 
rahvastikuosale rahuldav elatustase.

(22) Ühise põllumajanduspoliitika kohaste 
toetuskavadega nähakse ette otsene 
sissetulekutoetus, eelkõige eesmärgiga 
tagada põllumajandusega tegelevale 
rahvastikuosale rahuldav elatustase.
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Kõnealune eesmärk on lähedalt seotud 
maapiirkondade säilitamisega. Ühenduse 
vahendite väära jaotamise vältimiseks ei 
tohiks toetust maksta nendele 
põllumajandustootjatele, kes on tekitanud 
sellise toetuse saamiseks vajalikud 
tingimused kunstlikult.

Kõnealune eesmärk on lähedalt seotud 
maapiirkondade säilitamisega. Seetõttu 
tuleb eelkõige toetada pereettevõtteid.

Or. pl

Selgitus

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych.
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Muudatusettepanek 192
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu vajaduse korral lühikese aja 
jooksul kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei 
saa seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad 
muutumatuna ning peaksid olema valmis 
kavade võimalikuks läbivaatamiseks 
majanduse arenguid või eelarveseisundit 
silmas pidades.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 193
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu vajaduse korral lühikese aja 
jooksul kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa 
seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad muutumatuna 
ning peaksid olema valmis kavade 
võimalikuks läbivaatamiseks majanduse 
arenguid või eelarveseisundit silmas 
pidades.

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu vajaduse korral lühikese aja 
jooksul kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa 
seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad muutumatuna 
ning peaksid olema valmis kavade 
võimalikuks läbivaatamiseks majanduse 
arenguid või eelarveseisundit silmas 
pidades. Siiski tuleb austada ÜPP 
aluspõhimõtteid, mis on sätestatud 
Euroopa Ühenduse asutamislepingus.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu vajaduse korral lühikese aja 
jooksul kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa 
seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad muutumatuna 
ning peaksid olema valmis kavade 
võimalikuks läbivaatamiseks majanduse 
arenguid või eelarveseisundit silmas 
pidades.

(23) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks tuleks ühiseid 
toetuskavu kohandada vastavalt 
arengusuundumustele. Toetusesaajad ei saa 
seepärast olla kindlad selles, et toetuse 
andmise tingimused püsivad muutumatuna 
ning peaksid olema valmis kavade 
võimalikuks läbivaatamiseks majanduse 
arenguid või eelarveseisundit silmas 
pidades. Siiski peab neil olema võimalus 
teha seda mõistlike tähtaegade jooksul, et 
neil oleks võimalik uute asjaoludega 
kohanduda.



PE407.776v01-00 52/93 AM\727226ET.doc

ET

Or. ro

Selgitus

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Muudatusettepanek 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Ühise põllumajanduspoliitika 
esimest sammast tuleb tulevikus säilitada 
selleks, et tagada põllumajandustootjate 
võtmeroll paljude maapiirkondade 
majandusmootorina, maastiku säilitajana 
ja Euroopa Liidus sätestatud kõrgete 
toiduohutusnõuete tagajana. 

Or. es

Selgitus

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Muudatusettepanek 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Haritava maa kohustuslik tootmisest 
kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli 

(27) Haritava maa kohustuslik tootmisest 
kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli 
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mehhanismina. Põllukultuuride sektori 
turuarengud ja tootmisest lahti seotud 
toetuste kehtestamine ei põhjenda enam 
kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja 
seetõttu tuleks see kaotada.  Määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 
kohaselt kehtestatud maa tootmisest 
kõrvalejätmise toetusõigused
aktiveeritakse hektarite suhtes seega 
samadel tingimustel kui kõik muud 
toetusõigused.

mehhanismina. Põllukultuuride sektori 
turuarengud ja tootmisest lahti seotud 
toetuste kehtestamine ei põhjenda enam 
kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja
seetõttu tuleks see kaotada. Osa määruse
(EÜ) nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 
lõike 2 kohaselt kehtestatud maa tootmisest 
kõrvalejätmise toetusõigustest
aktiveeritakse hektarite suhtes seega 
samadel tingimustel kui kõik muud 
toetusõigused. Maa tootmisest 
kõrvalejätmisest tulenenud 
keskkonnahüvede kadumine tuleks 
kompenseerida uute mehhanismide 
loomisega, eelkõige bioloogilise 
mitmekesisuse vallas. Ülejäänud osa maa 
tootmisest kõrvalejätmise toetusõigustest 
tuleks bioloogilise mitmekesisuse 
otsemakse kehtestamise abil siduda 
bioloogilise mitmekesisuse ala säilitamise 
kohustusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 197
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Haritava maa kohustuslik tootmisest 
kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli 
mehhanismina. Põllukultuuride sektori 
turuarengud ja tootmisest lahti seotud 
toetuste kehtestamine ei põhjenda enam 
kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja 
seetõttu tuleks see kaotada. Määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 
kohaselt kehtestatud maa tootmisest 
kõrvalejätmise toetusõigused 
aktiveeritakse hektarite suhtes seega 
samadel tingimustel kui kõik muud 
toetusõigused.

(27) Haritava maa kohustuslik tootmisest 
kõrvalejätmine kehtestati tarnekontrolli 
mehhanismina. Põllukultuuride sektori 
turuarengud ja tootmisest lahti seotud 
toetuste kehtestamine ei põhjenda enam 
kõnealuse vahendi säilitamise vajadust ja 
seetõttu tuleks see kaotada. Määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 artikli 53 ja artikli 63 lõike 2 
kohaselt kehtestatud maa tootmisest 
kõrvalejätmise toetusõigused muutuvad
seega tavalisteks toetusõigusteks.
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Or. en

Selgitus

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Muudatusettepanek 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, 
seda keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste 
õiguspärasust. Seepärast peaks ajaloolise
mudeli rakendamise valinud liikmesriikidel 
olema teatavatel tingimustel lubatud 
eraldatud toetusõigused läbi vaadata, et 
ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. 
Sellega seoses võivad liikmesriigid 
ühtsemaid väärtusi kehtestades võtta 
arvesse geograafiliste piirkondade eripära. 
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda. 

(28) Ajaloolise mudeli rakendamise 
valinud liikmesriikidel peaks olema 
teatavatel tingimustel lubatud eraldatud 
toetusõigused läbi vaadata, et ühtlustada 
nende ühikuväärtust, järgides samas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid ühtsemaid 
väärtusi kehtestades võtta arvesse 
geograafiliste piirkondade eripära. 
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga  
iga liikmesriigi valitud tempos ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda. 
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Or. es

Muudatusettepanek 199
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. 
Seepärast peaks ajaloolise mudeli 
rakendamise valinud liikmesriikidel 
olema teatavatel tingimustel lubatud 
eraldatud toetusõigused läbi vaadata, et 
ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke.
Sellega seoses võivad liikmesriigid 
ühtsemaid väärtusi kehtestades võtta 
arvesse geograafiliste piirkondade 
eripära. Toetusõiguste tasakaalustamine 
peaks leidma aset piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 
piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda.

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. 
Seepärast tuleks siduda ühtse otsemakse 
saamine kohustusega säilitada abisaavatel 
aladel tootmine ja asjaomaste 
põllukultuuride kasvatamine.

Or. pt
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Selgitus

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Muudatusettepanek 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust.
Seepärast peaks ajaloolise mudeli 
rakendamise valinud liikmesriikidel 
olema teatavatel tingimustel lubatud 
eraldatud toetusõigused läbi vaadata, et 
ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke.
Sellega seoses võivad liikmesriigid 
ühtsemaid väärtusi kehtestades võtta 
arvesse geograafiliste piirkondade 
eripära. Toetusõiguste tasakaalustamine 
peaks leidma aset piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 
piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad 
saaksid muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist ja 
Euroopa Liidu laienemist, seda keerulisem 
on põhjendada üksnes varasemal toetusel 
põhinevate individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust.
Seetõttu tuleks luua kõikides 
liikmesriikides maksetele ühtne 
kindlasummaline alusmäär, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke.
Nimetatud määra täiendatakse
lisamaksetega piirkondadele, kus 
tingimused põllumajandusega 
tegelemiseks on vähem soodsad.  
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda. Siiski 
on pärast uute liikmesriikide suhtes 
ühinemisaktis kehtestatud 
üleminekuperioodi möödumist vaja 
ühtlustada neile makstavad toetused.
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Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Muudatusettepanek 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. 
Seepärast peaks ajaloolise mudeli 
rakendamise valinud liikmesriikidel olema 
teatavatel tingimustel lubatud eraldatud 
toetusõigused läbi vaadata, et ühtlustada 
nende ühikuväärtust, järgides samas 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid ühtsemaid 
väärtusi kehtestades võtta arvesse 
geograafiliste piirkondade eripära. 
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste õiguspärasust. 
Seepärast tuleks ajaloolise mudeli 
rakendamise valinud liikmesriikidelt
nõuda, et nad vaataksid eraldatud 
toetusõigused piirkondlike 
ametiasutustega konsulteerides ja 
asjakohase mõju-uuringu alusel läbi, et 
ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. 
Sellega seoses võivad liikmesriigid
ühtsemaid väärtusi kehtestades võtta 
arvesse geograafiliste piirkondade eripära. 
Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja 
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toetustasemega paremini kohaneda. vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda.

Or. fr

Selgitus

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Muudatusettepanek 202
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem on põhjendada üksnes 
varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste 
õiguspärasust. Seepärast peaks ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud liikmesriikidel 
olema teatavatel tingimustel lubatud 
eraldatud toetusõigused läbi vaadata, et 
ühtlustada nende ühikuväärtust, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. 
Sellega seoses võivad liikmesriigid 
ühtsemaid väärtusi kehtestades võtta 
arvesse geograafiliste piirkondade eripära. 

(28) Pärast eelnevalt tootmisega seotud 
turutoetuse integreerimist ühtsesse 
otsemaksete kavva hakkas ajaloolise 
mudeli rakendamise valinud 
liikmesriikides toetusõiguste väärtus 
põhinema varasemal individuaalsel 
toetustasemel. Mida rohkem aastaid 
möödub ühtse otsemaksete kava 
kehtestamisest ja võttes arvesse järgnevat 
täiendavate sektorite kavaga liitumist, seda 
keerulisem võib mõningatel juhtudel olla
üksnes varasemal toetusel põhinevate 
individuaalsete toetustasemete 
märkimisväärsete erinevuste 
õiguspärasuse põhjendamine. Seepärast 
peaks ajaloolise mudeli rakendamise 
valinud liikmesriikidel olema teatavatel 
tingimustel lubatud eraldatud toetusõigused 
läbi vaadata, et ühtlustada nende 
ühikuväärtust, järgides samas ühenduse 
õiguse üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid ühtsemaid 
väärtusi kehtestades võtta arvesse 
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Toetusõiguste tasakaalustamine peaks 
leidma aset piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda.

geograafiliste piirkondade eripära. Kui 
liikmesriik valib toetusõiguste 
tasakaalustamise, siis peaks see leidma 
aset piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 
toetustasemega paremini kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neile 
seetõttu anda võimalus esialgse valiku 
läbivaatamiseks. Seepärast tuleks lisaks 
toetusõiguste väärtuse tasakaalustamise 
võimalusele lubada ajaloolist mudelit 
kohaldanud liikmesriikidel minna üle 
piirkondlikule mudelile. Lisaks tuleks 
piirkondliku mudeli kohaldamise valinud 
liikmesriikidele anda teatavatel 
tingimustel võimalus oma otsus läbi 
vaadata, et ühtlustada toetusõiguste 
väärtust vastavalt varem 
kindlaksmääratud etappidele, järgides 
samas ühenduse õiguse üldpõhimõtteid ja 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. 
Sellised muutused peaksid aset leidma 
piisava üleminekuperioodiga ja 
vähenduste piiratud ulatusega, et 
põllumajandustootjad saaksid muutuva 

välja jäetud
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toetustasemega paremini kohaneda.

Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Muudatusettepanek 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neile
seetõttu anda võimalus esialgse valiku 
läbivaatamiseks. Seepärast tuleks lisaks 
toetusõiguste väärtuse tasakaalustamise 
võimalusele lubada ajaloolist mudelit 
kohaldanud liikmesriikidel minna üle
piirkondlikule mudelile. Lisaks tuleks 
piirkondliku mudeli kohaldamise valinud 
liikmesriikidele anda teatavatel tingimustel 
võimalus oma otsus läbi vaadata, et 
ühtlustada toetusõiguste väärtust vastavalt 
varem kindlaksmääratud etappidele, 
järgides samas ühenduse õiguse 
üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellised 
muutused peaksid aset leidma piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 

(29) aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neilt
seetõttu nõuda piirkondlike 
ametiasutustega konsulteerides ja 
asjakohase mõju-uuringu alusel esialgse 
valiku läbivaatamist. Seepärast tuleks 
lisaks toetusõiguste väärtuse 
tasakaalustamisele nõuda ajaloolist 
mudelit kohaldanud liikmesriikidelt
üleminekut piirkondlikule mudelile. Lisaks 
tuleks piirkondliku mudeli kohaldamise 
valinud liikmesriikidele anda teatavatel 
tingimustel võimalus oma otsus läbi 
vaadata, et ühtlustada toetusõiguste 
väärtust vastavalt varem kindlaksmääratud 
etappidele, järgides samas ühenduse õiguse 
üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellised 
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piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad 
saaksid muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

muutused peaksid aset leidma piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 
piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad 
saaksid muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

Or. fr

Selgitus

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Muudatusettepanek 205
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neile 
seetõttu anda võimalus esialgse valiku 
läbivaatamiseks. Seepärast tuleks lisaks 
toetusõiguste väärtuse tasakaalustamise 
võimalusele lubada ajaloolist mudelit 
kohaldanud liikmesriikidel minna üle 
piirkondlikule mudelile. Lisaks tuleks 
piirkondliku mudeli kohaldamise valinud 
liikmesriikidele anda teatavatel tingimustel 
võimalus oma otsus läbi vaadata, et 
ühtlustada toetusõiguste väärtust vastavalt 
varem kindlaksmääratud etappidele, 
järgides samas ühenduse õiguse 

(29) aasta reformi raames oli 
liikmesriikidel võimalus kohaldada ühtset 
otsemaksete kava kas ajaloolist või 
piirkondlikku mudelit rakendades. Sellest 
ajast peale on liikmesriikidel olnud 
võimalik hinnata oma valikute mõju nii 
nende majandusliku kui ka haldusalase 
asjakohasuse osas. Liikmesriikide 
kogemusi arvesse võttes tuleks neile 
seetõttu anda võimalus esialgse valiku 
läbivaatamiseks. Seepärast tuleks lisaks 
toetusõiguste väärtuse tasakaalustamise 
võimalusele anda ajaloolist mudelit 
kohaldanud liikmesriikidele võimalus
minna üle piirkondlikule mudelile. Lisaks 
tuleks piirkondliku mudeli kohaldamise 
valinud liikmesriikidele anda teatavatel 
tingimustel võimalus oma otsus läbi 
vaadata, et ühtlustada toetusõiguste 
väärtust vastavalt varem kindlaksmääratud 
etappidele, järgides samas ühenduse õiguse 
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üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellised 
muutused peaksid aset leidma piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 
piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad 
saaksid muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

üldpõhimõtteid ja ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Sellised 
muutused peaksid aset leidma piisava 
üleminekuperioodiga ja vähenduste 
piiratud ulatusega, et põllumajandustootjad 
saaksid muutuva toetustasemega paremini 
kohaneda.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Nõuetele vastavuse süsteem ja/või 
ÜPP nõuavad tõenäoliselt täiendavat 
kohandamist tulevikus, kuna praegu 
tundub, et toetustasemed ei ole alati 
tasakaalus asjaomaste 
põllumajandustootjate tehtavate 
jõupingutustega nõuetest 
kinnipidamiseks, sest toetused sõltuvad 
endiselt suures ulatuses varasematest 
kulutustest. Loomade heaolu käsitlevad 
õigusaktid on ilmselt kõige koormavamad 
karjakasvatajate jaoks, mis ei kajastu 
nende toetuste tasemes. Kui imporditud 
tooted peaksid siiski vastama samadele 
loomade heaolu standarditele, ei oleks 
vajadust hüvitada 
põllumajandustootjatele nendepoolset 
ühenduse õigusaktidest kinnipidamist 
kõnealuses valdkonnas. Seega peaks 
komisjon püüdlema mittekaubanduslike 
probleemide kui impordikriteeriumide 
tunnistamise poole WTO läbirääkimiste 
raames.

Or. en
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Selgitus

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Muudatusettepanek 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. 
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul. 
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva.
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 
kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja 
tapatoetuse lisamise järkjärguline 
kohaldamine. Kuna tootmisega osaliselt 
seotud maksed kehtestati puu- ja 
köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes 
üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade 
läbivaatamine vajalik.

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
võib muuta tootjate valikud 
paindlikumaks, võimaldades neil 
tootmisotsuseid langetada tasuvuse ja turu 
reaktsiooni alusel. Seetõttu tuleks 
võimaldada liikmesriikidel, kes sedasi 
otsustavad, minna abi lahtisidumisega 
edasi. Kuna tootmisega osaliselt seotud 
maksed kehtestati puu- ja 
köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes 
üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade 
läbivaatamine vajalik.

Or. es
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Muudatusettepanek 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. 
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul.
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva.
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 
kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja 
tapatoetuse lisamise järkjärguline 
kohaldamine. Kuna tootmisega osaliselt 
seotud maksed kehtestati puu- ja 
köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes 
üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade 
läbivaatamine vajalik.

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. 
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul. Seetõttu 
tuleks kõnealuste sektorite tootmisega 
osaliselt seotud maksed integreerida 
ühtsesse otsemaksete kavva. Kuna 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles 
hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei 
ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.

Or. fr

Selgitus

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
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ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Muudatusettepanek 209
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. 
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul. 
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva. 
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 
kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja tapatoetuse 
lisamise järkjärguline kohaldamine. Kuna 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles 
hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei 
ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. 
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul. 
Seetõttu tuleks anda liikmesriikidele 
võimalus integreerida kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
ühtsesse otsemaksete kavva. Selleks, et 
veiselihasektori põllumajandustootjad 
saaksid järk-järgult kohaneda uue 
toetuskorraga, tuleks ette näha isasloomade 
eritoetuse ja tapatoetuse lisamise 
järkjärguline kohaldamine. Kuna 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles 
hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei 
ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.

Or. pt

Selgitus

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
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identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Muudatusettepanek 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. 
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul.
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva. 
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 
kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja 
tapatoetuse lisamise järkjärguline 
kohaldamine. Kuna tootmisega osaliselt 
seotud maksed kehtestati puu- ja 
köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes 
üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade 
läbivaatamine vajalik.

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja. 
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine 
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel. Seetõttu 
tuleks kõikide sektorite tootmisega 
osaliselt seotud maksed integreerida 
ühtsesse otsemaksete kavva. Kuna 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles 
hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei 
ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.

Or. en
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Selgitus

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Muudatusettepanek 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme 
säilitamine olla jätkuvalt vajalik, iseäranis 
juhul, kui põllumajandustootjatel ei ole 
võimalust muude majanduslike 
alternatiivide kasutamiseks. Sellest 
tulenevalt peaks liikmesriikidel olema 
võimalus säilitada tootmisega seotud 
toetused praegusel tasemel või 
ammlehmade osas madalamal tasemel. 
Sellisel juhul tuleks ette näha erisätted 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning 
nõukogu määruses (EÜ) nr 21/2004 
sätestatud identifitseerimise ja 
registreerimise nõuete osas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Muudatusettepanek 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme säilitamine 
olla jätkuvalt vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
tasemel või ammlehmade osas madalamal 
tasemel. Sellisel juhul tuleks ette näha 
erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning 
nõukogu määruses (EÜ) nr 21/2004 
sätestatud identifitseerimise ja 
registreerimise nõuete osas.

(31) Kuid teatavate piirkondade 
põllumajandusvaldkondades võib tootmise 
miinimumtaseme säilitamine olla jätkuvalt 
vajalik teatavate sektorite tasakaalu 
tagamiseks, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
tasemel.

Or. es

Muudatusettepanek 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme säilitamine 
olla jätkuvalt vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 

(31) Kuid seoses 
loomakasvatustoodanguga ja sellest 
tulenevalt ka isasloomade eritoetuse ning 
vasikate ja muude veiste kui vasikate 
tapatoetuse ning ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori toetuse osas näib, et 
teatavate piirkondade 
põllumajandusvaldkondades võib tootmise 
miinimumtaseme säilitamine olla jätkuvalt 
vajalik, iseäranis juhul, kui 
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tasemel või ammlehmade osas madalamal 
tasemel. Sellisel juhul tuleks ette näha 
erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning nõukogu 
määruses (EÜ) nr 21/2004 sätestatud 
identifitseerimise ja registreerimise nõuete 
osas.

põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
tasemel või ammlehmade, lammaste ja 
kitsede osas madalamal tasemel. Sellisel 
juhul tuleks ette näha erisätted Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
1760/2000 ning nõukogu määruses (EÜ) nr 
21/2004 sätestatud identifitseerimise ja 
registreerimise nõuete osas.

Or. fr

Selgitus

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Muudatusettepanek 214
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme säilitamine 
olla jätkuvalt vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
tasemel või ammlehmade osas madalamal 
tasemel. Sellisel juhul tuleks ette näha 
erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(31) Ammlehmatoetuse, isasloomade 
eritoetuse, vasikate tapatoetuse ja lamba-
ja kitselihasektori osas näib, et 
sektoritevahelise tasakaalu huvides ning
teatavate piirkondade 
põllumajandusvaldkondades võib tootmise 
miinimumtaseme säilitamine olla jätkuvalt 
vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
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määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning nõukogu 
määruses (EÜ) nr 21/2004 sätestatud 
identifitseerimise ja registreerimise nõuete 
osas.

tasemel või ammlehmade, isasloomade 
eritoetuse ja vasikate tapatoetuse osas 
madalamal tasemel. Sellisel juhul tuleks 
ette näha erisätted Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning 
nõukogu määruses (EÜ) nr 21/2004 
sätestatud identifitseerimise ja 
registreerimise nõuete osas.

Or. en

Selgitus

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Muudatusettepanek 215
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Vajalik on võtta erimeetmeid, et 
toetada ELi lambakasvatussektorit, mida 
ohustab väljasuremine. Euroopa 
Parlamendi 19. juuni 2008. aasta 
resolutsioonis lamba- ja 
kitsekasvatussektori tuleviku kohta 
Euroopas1 tehtud soovitusi tuleks 
rakendada.

Or. en

1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0310.
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Muudatusettepanek 216
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
kuni 5% ülemmääradest kindlustusele ja 
investeerimisfondidele eritoetuse 
andmiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
otseste majanduslike kahjude hüvitamist 
looma- või taimehaiguste korral. Tuleks 
kehtestada vastavad tingimused saagi 
kindlustamiseks ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta. Lisaks sellele on vaja 
välja töötada uued õigusaktid, mis 
kohustavad liikmesriike kehtestama 
põllumajandustootjate jaoks 
kulujagamisskeeme, mis tegelevad 
nakkuslike loomahaiguste puhangute 
tõttu tekkinud kuludega. Uued õigusaktid 
peaksid rajama ühise raamistiku, mille 
raames peavad liikmesriigid need 
kulujagamisskeemid välja töötama. Uute 
õigusaktide eesmärk on kõrvaldada 
erinevatest liikmesriikidest pärit 
põllumajandustootjate vahelise 
konkurentsi moonutamine, mida 
põhjustavad nakkuslike loomahaiguste 
puhangute tõttu tekkivate kulude 
kandmiseks mõeldud riikliku abi 
erinevused. Samuti on uute õigusaktide 
eesmärk ergutada põllumajandustootjaid 
vähendama nakkuslikesse 
loomahaigustesse nakatumise ja nende 
haiguste leviku ohtu. Liikmesriigid, kes 
on juba kehtestanud kulujagamisskeemid 
oma põllumajandustootjate jaoks, peavad 
need skeemid ühise raamistikuga 
vastavusse viima.
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Or. en

Muudatusettepanek 217
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 5%
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
tagajärgede leevendamiseks. Arvestades 
tõhusa riskijuhtimise kasvavat olulisust, 
tuleks liikmesriikidele anda võimalus 
rahaliselt toetada põllumajandustootjate 
saagi kindlustusmakseid ja rahastada 
teatavate majanduslike kahjude hüvitamist 
looma- või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta. Kõiki selliseid meetmeid 
tuleks käsitleda ajutiste meetmetena, mis 
võimaldavad liikmesriikidel kohaneda 
toetuste täieliku lahtisidumisega 
tootmisest ja rohkem turule orienteeritud 
poliitikaga, ning mis peaksid seetõttu 
lõppema 2013. aastal.

Or. en
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Selgitus

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Muudatusettepanek 218
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 12 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, võivad 
liikmesriigid rahaliselt toetada 
põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.

Or. de
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Selgitus

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Muudatusettepanek 219
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. Uute 
liikmesriikide puhul, kes ei saa 
otsetoetuse kava alusel 100% ulatuses 
toetusi, tuleks seda määra suurenda 15 
protsendini, et võimaldada neil koguda 
vajalikke vahendeid. Selline toetus peaks 
liikmesriikidel võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.

Or. ro

Selgitus

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
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strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Muudatusettepanek 220
Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks.
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 15%
ülemmääradest eritoetuse andmiseks.
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 20 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. 

Or. es

Muudatusettepanek 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada (32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
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selgelt määratletud juhtudel kuni 10 % 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

selgelt määratletud ja kindlaksmääratud
juhtudel kuni 10 % ülemmääradest 
eritoetuse andmiseks. Selline toetus peaks 
liikmesriikidel võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta. Kõiki selliseid meetmeid 
tuleks käsitleda ajutiste meetmetena, mis 
võimaldavad liikmesriikidel kohaneda 
toetuste täieliku lahtisidumisega 
tootmisest ja rohkem turule orienteeritud 
poliitikaga, ning mis peaksid seetõttu 
lõppema 2013. aastal.

Or. en

Selgitus

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.
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Muudatusettepanek 223
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10% 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10% 
ülemmääradest eritoetuse andmiseks. 
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega. 
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

Or. fr

Selgitus

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.
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Muudatusettepanek 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Arvestades tõhusa riskijuhtimise 
kasvavat olulisust, tuleks liikmesriikidele 
anda võimalus rahaliselt toetada 
põllumajandustootjate 
põllumajanduskindlustuse makseid ja 
rahastada teatavate majanduslike kahjude 
hüvitamist looma- või taimehaiguste 
korral.

Or. es

Selgitus

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Muudatusettepanek 225
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liikmesriikidel tuleb lubada eriliste 
abimeetmete väljatöötamist, et nad 
saaksid adekvaatselt tegelda uute 
väljakutsetega, mis võivad tuleneda ühise 
põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli“ 
mõjust.

Or. de
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Muudatusettepanek 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Ühtse otsemaksete kava kohased 
otsetoetused põhinesid selliste otsetoetuste 
võrdlussummadel, mis saadi minevikus või 
piirkondlike hektaripõhiste summade 
alusel. Uute liikmesriikide 
põllumajandustootjad ei saanud ühenduse 
otsetoetusi ja neil puudusid ajaloolised 
võrdlussummad kalendriaastate 2000, 2001 
ja 2002 kohta. Seetõttu nähti määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 alusel ette, et uutes 
liikmesriikides on ühtse otsemaksete kava 
aluseks piirkondlikud hektaripõhised 
summad. Nüüd kui uute liikmesriikide 
ühinemisest on möödunud mitmeid aastaid, 
tuleks aga võrdlusperioodide kasutamist 
kaaluda nende uute liikmesriikide puhul, 
kes ei ole veel ühtsele otsemaksete kavale 
üle läinud. Pidades silmas ühtsele 
otsemaksete kavale ülemineku 
lihtsustamist ja eelkõige spekulatiivsete 
taotluste esitamise vältimist, on seepärast 
asjakohane lubada uutel liikmesriikidel 
võtta ühtse otsemaksete kava 
toetusõiguste arvutamisel arvesse 
piirkondi, millele anti ühtse 
pindalatoetuse kava alusel ajalooliselt 
toetust.

(33) Ühtse otsemaksete kava kohased 
otsetoetused põhinesid selliste otsetoetuste 
võrdlussummadel, mis saadi minevikus või 
piirkondlike hektaripõhiste summade 
alusel. Uute liikmesriikide 
põllumajandustootjad ei saanud ühenduse 
otsetoetusi ja neil puudusid ajaloolised 
võrdlussummad kalendriaastate 2000, 2001 
ja 2002 kohta. Seetõttu nähti määruse (EÜ) 
nr 1782/2003 alusel ette, et uutes 
liikmesriikides on ühtse otsemaksete kava 
aluseks piirkondlikud hektaripõhised 
summad. Nüüd kui uute liikmesriikide 
ühinemisest on möödunud mitmeid aastaid, 
tuleks põhjendamatu ebaühtluse puhul 
otsemakse eraldamisel kavandada alates 
2014. aastast kõigi ELi liikmesriikide 
jaoks kindlasummalise toetusmära 
kehtestamist.

Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.
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Muudatusettepanek 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Vastavalt ühtse otsemaksete kava 
piirkondlikule valikuvõimalusele peaks 
uutel liikmesriikidel olema võimalik 
kohandada toetusõiguste väärtust hektari 
kohta objektiivsete kriteeriumide alusel, et 
tagada kõigi põllumajandustootjate võrdne 
kohtlemine ja vältida turumoonutusi.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Muudatusettepanek 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saaks liikmesriigi soovi 
korral sellega nüüd integreerida, et 
soodustada rohkem turule orienteeritud ja 
säästvat põllumajandust.



PE407.776v01-00 82/93 AM\727226ET.doc

ET

kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, 
kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, 
kus allesjäänud tootmisega seotud 
toetuste tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Lina puhul on 
samuti asjakohane kaotada 
töötlemistoetus ja integreerida asjaomased 
summad ühtsesse otsemaksete kavva. 
Riisi, kuivsööda, kartulitärklise ja lina 
puhul tuleks ette näha üleminekuperiood, 
et tagada nende võimalikult sujuv 
üleminek tootmisest lahtiseotud toetusele. 
Pähklite osas tuleks liikmesriikidel lubada 
jätkata toetuse riikliku osa maksmist 
tootmisega seotud viisil, et pehmendada 
tootmisest lahtisidumise mõju. 

Or. es

Muudatusettepanek 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, 

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, riisi, kartulitärklise ja pähklite 



AM\727226ET.doc 83/93 PE407.776v01-00

ET

kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, 
kus allesjäänud tootmisega seotud toetuste 
tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Lina puhul on 
samuti asjakohane kaotada 
töötlemistoetus ja integreerida asjaomased 
summad ühtsesse otsemaksete kavva. 
Riisi, kuivsööda, kartulitärklise ja lina 
puhul tuleks ette näha üleminekuperiood, 
et tagada nende võimalikult sujuv üleminek 
tootmisest lahtiseotud toetusele. Pähklite 
osas tuleks liikmesriikidel lubada jätkata 
toetuse riikliku osa maksmist tootmisega 
seotud viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

toetuste puhul, kus allesjäänud tootmisega 
seotud toetuste tõhususe langus toetab 
tootmisest lahtisidumise valikut. 
Kartulitärklise ja lina puhul tuleks ette 
näha üleminekuperiood, et tagada nende 
võimalikult sujuv üleminek tootmisest 
lahtiseotud toetusele. Pähklite osas tuleks 
liikmesriikidel lubada jätkata toetuse 
riikliku osa maksmist tootmisega seotud 
viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

Or. fr

Selgitus

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Muudatusettepanek 230
Bernadette Bourzai

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
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2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, 
kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, 
kus allesjäänud tootmisega seotud toetuste 
tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Lina puhul on 
samuti asjakohane kaotada 
töötlemistoetus ja integreerida asjaomased 
summad ühtsesse otsemaksete kavva. 
Riisi, kuivsööda, kartulitärklise ja lina 
puhul tuleks ette näha üleminekuperiood, 
et tagada nende võimalikult sujuv üleminek 
tootmisest lahtiseotud toetusele. Pähklite 
osas tuleks liikmesriikidel lubada jätkata 
toetuse riikliku osa maksmist tootmisega 
seotud viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, riisi ja kartulitärklise toetuste 
puhul, kus allesjäänud tootmisega seotud 
toetuste tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Riisi, kartulitärklise 
ja lina puhul tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et tagada nende 
võimalikult sujuv üleminek tootmisest 
lahtiseotud toetusele. Pähklite osas tuleks 
liikmesriikidel lubada jätkata toetuse 
riikliku osa maksmist tootmisega seotud 
viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

Or. fr

Selgitus

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Muudatusettepanek 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
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reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, 
kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, 
kus allesjäänud tootmisega seotud toetuste 
tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Lina puhul on samuti 
asjakohane kaotada töötlemistoetus ja 
integreerida asjaomased summad ühtsesse 
otsemaksete kavva. Riisi, kuivsööda,
kartulitärklise ja lina puhul tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et tagada nende 
võimalikult sujuv üleminek tootmisest 
lahtiseotud toetusele. Pähklite osas tuleks 
liikmesriikidel lubada jätkata toetuse 
riikliku osa maksmist tootmisega seotud 
viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul. 
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust. 
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 
kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi ja
kartulitärklise toetuste puhul, kus 
allesjäänud tootmisega seotud toetuste 
tõhususe langus toetab tootmisest
lahtisidumise valikut. Lina puhul on samuti 
asjakohane kaotada töötlemistoetus ja 
integreerida asjaomased summad ühtsesse 
otsemaksete kavva. Riisi, kuivsööda,
kartulitärklise ja lina puhul tuleks ette näha 
üleminekuperiood, et tagada nende 
võimalikult sujuv üleminek tootmisest 
lahtiseotud toetusele. Pähklite osas tuleks 
liikmesriikidel lubada jätkata toetuse 
riikliku osa maksmist tootmisega seotud 
viisil, et pehmendada tootmisest 
lahtisidumise mõju.

Or. fr

Selgitus

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Muudatusettepanek 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda 
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused. Kuid senini 
ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja 
jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva võimaliku integreerimise tulemusel 
tuleks ette näha kõnealuse kava kohase 
individuaalse sissetulekutoetuse uue 
taseme arvutamine.

Or. es

Muudatusettepanek 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine.
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda 
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused. Kuid senini ühtsest 
otsemaksete kavast osaliselt välja jäetud 
toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks kuni
2013. aastani ette näha 
üleminekumehhanism kõnealuse kava 
kohase individuaalse sissetulekutoetuse uue 
taseme arvutamiseks. Pähklite, 
kartulitärklise ja lina puhul peaks 
suurenenud toetuse andmise aluseks olema 
põllumajandustootjate viimaste aastate 
toetused. Kuid senini ühtsest otsemaksete 
kavast osaliselt välja jäetud toetuste 
hõlmamise osas tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus kasutada esialgseid 
võrdlusperioode. Alates 2014. aastast tuleb 
luua ühtne kindlasummaline otsetoetus 
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kõigi liikmesriikide jaoks. 

Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Muudatusettepanek 234
Jan Mulder, Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda 
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused. Kuid senini 
ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja 
jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda 
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused või nende 
viimaste aastate tootmiskvoodid. Kuid 
senini ühtsest otsemaksete kavast osaliselt 
välja jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

Or. en
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Muudatusettepanek 235
Bernadette Bourzai

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused. Kuid senini 
ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja 
jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Kartulitärklise ja lina puhul peaks 
suurenenud toetuse andmise aluseks olema 
põllumajandustootjate viimaste aastate 
toetused. Kuid senini ühtsest otsemaksete 
kavast osaliselt välja jäetud toetuste 
hõlmamise osas tuleks liikmesriikidele 
anda võimalus kasutada esialgseid 
võrdlusperioode.

Or. fr

Selgitus

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Muudatusettepanek 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda 
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Kartulitärklise, lina ja kuivsööda puhul 
peaks suurenenud toetuse andmise aluseks 
olema põllumajandustootjate viimaste 



AM\727226ET.doc 89/93 PE407.776v01-00

ET

viimaste aastate toetused. Kuid senini 
ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja 
jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

aastate toetused. Kuid senini ühtsest 
otsemaksete kavast osaliselt välja jäetud 
toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

Or. fr

Selgitus

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Muudatusettepanek 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Erilist rõhku tuleb panna 
tubakatootjatele ette nähtud toetustele, 
kuna kogemuste põhjal tuleks selles 
sektoris pikendada toodanguga seotud 
toetusi 2013. aastani, et vältida raskeid 
sotsiaalmajanduslikke tagajärgi teatavate 
piirkondade jaoks ja valmistuda paremini 
üleminekuks uuele toetuskavale.

Or. es

Muudatusettepanek 238
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati energiakultuuride eritoetus, et 
toetada sektori arengut. Bioenergia 

välja jäetud
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sektori hiljutistest arengutest tingituna ja 
eelkõige seetõttu, et rahvusvahelistel 
turgudel on suur nõudlus selliste toodete 
järele ning et 2020. aastaks on 
kehtestatud siduvad eesmärgid seoses 
bioenergia osakaalu saavutamisega 
kütuste kogukulus, ei ole enam piisavat 
põhjust energiakultuuridele eritoetuse 
andmiseks.

Or. ro

Selgitus

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Muudatusettepanek 239
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati energiakultuuride eritoetus, et 
toetada sektori arengut. Bioenergia sektori 
hiljutistest arengutest tingituna ja eelkõige 
seetõttu, et rahvusvahelistel turgudel on 
suur nõudlus selliste toodete järele ning et 
2020. aastaks on kehtestatud siduvad 
eesmärgid seoses bioenergia osakaalu 
saavutamisega kütuste kogukulus, ei ole 
enam piisavat põhjust energiakultuuridele 
eritoetuse andmiseks.

(38) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati energiakultuuride eritoetus, et 
toetada sektori arengut. Bioenergia sektori 
hiljutistest arengutest tingituna ja eelkõige 
seetõttu, et rahvusvahelistel turgudel on 
suur nõudlus selliste toodete järele ning et 
2020. aastaks on kehtestatud siduvad 
eesmärgid seoses bioenergia osakaalu 
saavutamisega kütuste kogukulus, ei ole 
enam piisavat põhjust energiakultuuridele 
sellega seotud eritoetuse andmiseks. 
Järelikult tuleks ka asjaomased summad 
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tulevikus integreerida ühtsesse 
otsemaksete kavva.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, 
Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja 
Slovakkia ühinemisaktiga ning Bulgaaria 
ja Rumeenia ühinemisaktiga nähti ette, et 
uute liikmesriikide põllumajandustootjad 
saavad otsetoetusi vastavalt järkjärgulise 
kohaldamise mehhanismile.

(41) Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, 
Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja 
Slovakkia ühinemisaktiga ning Bulgaaria 
ja Rumeenia ühinemisaktiga nähti ette, et 
uute liikmesriikide põllumajandustootjad 
saavad otsetoetusi vastavalt järkjärgulise 
kohaldamise mehhanismile. Nimetatud 
toetusi tuleks arvestada kõigi 
liikmesriikide jaoks ühtse 
kindlasummalise määra põhjal.

Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Muudatusettepanek 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Tulenevalt otsetoetuste järkjärgulisest 
kohaldamisest uutes liikmesriikides nähti 
ühinemisaktidega ette raamistik, et 
võimaldada uutel liikmesriikidel maksta 
täiendavaid riiklikke otsetoetuseid. Tuleks 
sätestada kõnealuste maksete tegemise 
tingimused.

(44) Tulenevalt otsetoetuste järkjärgulisest 
kohaldamisest uutes liikmesriikides nähti 
ühinemisaktidega ette raamistik, et 
võimaldada uutel liikmesriikidel maksta 
täiendavaid riiklikke otsetoetuseid.
Nimetatud täiendavad toetused tuleb 
kaotada ja uusi toetusi tuleks arvestada 
kõikide liikmesriikide jaoks ühtse 
kindlasummalise määra põhjal.

Or. pl

Selgitus

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Muudatusettepanek 242
Giovanna Corda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Võttes arvesse maailmaturu 
hiljutisi vapustusi, mis raputasid ka 
Euroopa Liitu, on oluline luua vahendeid, 
mille abil tasakaalustada turge ja eelkõige 
tagada kõikidele inimestele võimalus 
inimväärselt toituda. Kuna Euroopa Liit 
peab avaldama oma süvendatud 
teadmised põllumajanduspoliitika vallas 
vähemarenenud riikidele, et need saaksid 
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suurendada oma toodangut ja tõsta 
valmisolekut turuvapustusteks, oleks 
muuhulgas vajalik rakendada koos 
nimetatud riikide 
põllumajandustootjatega tõelist 
vahetuspoliitikat, mille abil kaasata neid 
Euroopa Liidu koolitusprogrammidesse. 
Selleks tuleb suurendada ülemaailmset 
pakkumist, edendades 
konkurentsivõimelist ja 
keskkonnasõbralikku põllumajandust.

Or. fr
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