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Muudatusettepanek 12
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Ühise põllumajanduspoliitika 2003. 
aasta reformi rakendamise hindamisel 
toodi Euroopa põllumajanduse uute oluliste 
ülesannetena välja kliimamuutused, 
taastuvenergia, veemajandus ja
bioloogiline mitmekesisus. 

(1) Ühise põllumajanduspoliitika 2003. 
aasta reformi rakendamise hindamisel 
toodi Euroopa põllumajanduse uute oluliste 
ülesannetena välja kliimamuutused, 
taastuvenergia, veemajandus, bioloogiline 
mitmekesisus ja piimakvootide kaotamine.

Or. de

Selgitus

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Muudatusettepanek 13
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) On oluline, et nende prioriteetidega 
seotud tegevusi tugevdatakse jätkuvalt 
maaelu arengu programmide abil, mis on 
heaks kiidetud kooskõlas nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1698/2005.

(5) Kui liikmesriikide olemasolevates 
maaelu arengu programmides ei ole 
piisavalt II lisas osutatud asjakohaseid 
meetmeid, on oluline, et nende 
prioriteetidega seotud tegevusi 
tugevdatakse jätkuvalt maaelu arengu 
programmide abil, mis on heaks kiidetud 
kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1698/2005.
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Or. en

Selgitus

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Muudatusettepanek 14
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Eurobaromeetri 2007. aastal 
läbiviidud arvamusuuringust „Euroopa 
kodanike suhtumine loomade heaolusse” 
selgub, et suur osa Euroopa tarbijatest 
(72 %) leiab, et karjakasvatajatele tuleks 
hüvitada loomade heaolu käsitlevatest 
rangematest normidest tulenevad 
suurenenud kulud. Lisaks sellele nähakse 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
protokolliga loomade kaitse ja heaolu 
kohta ette, et ühendus ja liikmesriigid 
peavad ühenduse põllumajanduspoliitika 
väljatöötamisel ja rakendamisel võtma 
täielikult arvesse loomade heaolu
käsitlevaid nõudeid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79) Võttes arvesse nende ühenduse 
prioriteetide olulisust, tuleks 
liikmesriikidele ette näha kohustus
sätestada maaelu arengu programmides 
uute ülesannetega seotud tegevused. 

(6) Võttes arvesse nende ühenduse 
prioriteetide olulisust, tuleks 
liikmesriikidel võtta senisest suurem osa
uute ülesannetega seotud tegevustest
maaelu arengu programmidesse, kuid seda 
ainult juhul, kui liikmesriigid ei ole 
ühenduse neid prioriteete seni piisavalt 
tähtsustanud. 

Or. de

Selgitus

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Muudatusettepanek 16
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 
10 on sätestatud, et pidades silmas eeskätt 
ühenduse prioriteetide olulist muutumist, 
võidakse nõukogu otsusega 2006/144/EÜ 
vastu võetud maaelu arenguga seotud 
ühenduse strateegiasuunised 
(programmiperiood 2007–2013) uuesti läbi 
vaadata. Seepärast tuleks sätestada 
liikmesriikidele üldine kohustus vaadata
pärast ühenduse strateegiasuuniste 
läbivaatamist läbi riiklikud 

(7) Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 10 
on sätestatud, et pidades silmas eeskätt 
ühenduse prioriteetide olulist muutumist, 
võidakse nõukogu otsusega 2006/144/EÜ 
vastu võetud maaelu arenguga seotud 
ühenduse strateegiasuunised 
(programmiperiood 2007–2013) uuesti läbi 
vaadata. Seepärast tuleks liikmesriikidelt 
nõuda, et nad vaataksid pärast ühenduse 
strateegiasuuniste läbivaatamist läbi 
riiklikud strateegiakavad, et korraldada 
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strateegiakavad, et korraldada 
programmide sisu muutmine. 

programmide sisu muutmine.

Or. de

Selgitus

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Muudatusettepanek 17
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 
10 on sätestatud, et pidades silmas eeskätt 
ühenduse prioriteetide olulist muutumist, 
võidakse nõukogu otsusega 2006/144/EÜ 
vastu võetud maaelu arenguga seotud 
ühenduse strateegiasuunised 
(programmiperiood 2007–2013) uuesti läbi 
vaadata. Seepärast tuleks sätestada 
liikmesriikidele üldine kohustus vaadata 
pärast ühenduse strateegiasuuniste 
läbivaatamist läbi ka riiklikud 
strateegiakavad, et korraldada 
programmide sisu muutmine.

(7) Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 10 
on sätestatud, et pidades silmas eeskätt 
ühenduse prioriteetide olulist muutumist, 
võidakse nõukogu otsusega 2006/144/EÜ 
vastu võetud maaelu arenguga seotud 
ühenduse strateegiasuunised 
(programmiperiood 2007–2013) uuesti läbi 
vaadata. Seepärast tuleks sätestada 
liikmesriikidele, kes ei ole veel 
kehtestanud asjakohaseid meetmeid,
konkreetne kohustus vaadata pärast 
ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist 
läbi ka riiklikud strateegiakavad, et 
korraldada programmide sisu muutmine.

Or. en

Selgitus

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Muudatusettepanek 18
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Uusi kohustusi silmas pidades tuleks 
kohandada maaelu arengu programmide 
sisuga seotud nõudeid. Tuleks esitada 
tegevuste liikide mittetäielik loetelu, et 
aidata liikmesriikidel kindlaks teha 
asjakohased tegevused, mis on seotud uute 
ülesannetega maaelu arengu 
õigusraamistiku kontekstis.

(9) Uusi kohustusi silmas pidades tuleks 
vajaduse korral kohandada maaelu arengu 
programmide sisuga seotud nõudeid. 
Tuleks esitada tegevuste liikide mittetäielik 
loetelu, et aidata liikmesriikidel kindlaks 
teha asjakohased tegevused, mis on seotud 
uute ülesannetega maaelu arengu 
õigusraamistiku kontekstis.

Or. en

Selgitus

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Muudatusettepanek 19
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Uusi kohustusi silmas pidades tuleks 
kohandada maaelu arengu programmide 
sisuga seotud nõudeid. Tuleks esitada 
tegevuste liikide mittetäielik loetelu, et 
aidata liikmesriikidel kindlaks teha 
asjakohased tegevused, mis on seotud uute 
ülesannetega maaelu arengu 
õigusraamistiku kontekstis.

(9) Uusi kohustusi silmas pidades tuleks 
kohandada maaelu arengu programmide 
sisuga seotud nõudeid. Tuleks esitada 
tegevuste liikide mittetäielik loetelu, et 
aidata liikmesriikidel kindlaks teha 
asjakohased tegevused, mis on seotud uute 
ülesannetega maaelu arengu 
õigusraamistiku kontekstis; hiljem võib 
seda loetelu vastavalt ühe või teise 
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liikmesriigi vajadustele täiendada.

Or. de

Selgitus

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Muudatusettepanek 20
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Määruse kohandamine on 
õigustatud ka mägipiirkondades 
ebasoodsate looduslike tingimuste eest 
makstavate toetuste ja teistele ebasoodsate 
tingimustega piirkondadele makstavate 
toetuste osas. Praegust korda, mis 
põhineb nõukogu määrusel (EÜ) nr 
1257/1999, maaelu arengu toetamise 
kohta Euroopa Põllumajanduse Arendus-
ja Tagatisfondi (EAGGF) kaudu1, ja mis 
peab kehtima uuel toetusperioodil kuni 
2009. aastani, tuleks jätkata käimasoleva 
toetusperioodi lõpuni. 
EÜT L 160, 26.6.1999, lk 8.

Or. de

Muudatusettepanek 21
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Selleks et näha toetusesaajate jaoks (10) Selleks et näha toetusesaajate jaoks 
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ette uute prioriteetidega seotud tegevuste 
alustamiseks täiendavad stiimulid, tuleks 
neile anda võimalus kehtestada kõrgemad
toetussummad ja -määrad. 

ette uute prioriteetidega seotud tegevuste 
alustamiseks täiendavad stiimulid, tuleks 
neile anda võimalus kehtestada EAFRDst 
100 % rahastatavad toetussummad ja -
määrad.

Or. fr

Selgitus

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Muudatusettepanek 22
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks 
kasutada uute ülesannetega seotud 
tegevuste toetamiseks.

(11) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et vastav summa
kõnealustest rahalistest vahenditest tuleks 
kasutada uute ülesannetega seotud 
tegevuste toetamiseks.

Or. de

Selgitus

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
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Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Muudatusettepanek 23
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
uute ülesannetega seotud tegevuste 
toetamiseks.

(11). Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
nii praeguste kui ka uute ülesannetega 
seotud tegevuste toetamiseks vastavalt iga 
liikmesriigi igakordsele otsusele.

Or. de

Selgitus

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Muudatusettepanek 24
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. (11) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
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aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
uute ülesannetega seotud tegevuste 
toetamiseks.

aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil, kui seda ei 
ole juba ette nähtud liikmesriikides, kes 
kohaldavad vabatahtlikku 
ümbersuunamist vastavalt määrusele EÜ 
nr 378/2007. On asjakohane tagada, et 
kõnealuste rahaliste vahenditega võrdne 
summa tuleks kasutada uute ülesannetega 
seotud tegevuste toetamiseks.

Or. en

Selgitus

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Muudatusettepanek 25
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Need tegevused peaksid olema 
kooskõlas muudest ühenduse vahenditest 
ja eelkõige struktuurifondidest (Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond) 
rahastatavate tegevustega.

Or. de

Selgitus

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
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abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Muudatusettepanek 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Võttes arvesse kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdsete summade täiendavat, 
konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohiks
mõjutada maaelu arengu toetamisega 
seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.

(12) Võttes arvesse kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdsete summade täiendavat, 
konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohi
mõjutada maaelu arengu toetamisega 
seotud eesmärkide vahelist tasakaalu;
seepärast peab ka uute prioriteetide 
tarbeks rahaliste vahendite kasutamisel 
kehtima prioriteetide vaheline tasakaal 
vastavalt artiklile 17.

Or. de

Muudatusettepanek 27
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Võttes arvesse kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdsete summade täiendavat, 
konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohiks 
mõjutada maaelu arengu toetamisega 
seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.

(12) Võttes arvesse kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdsete summade täiendavat 
ja konkreetset kasutamist, ei tohiks 
mõjutada maaelu arengu toetamisega 
seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.

Or. de

Selgitus

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.
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Muudatusettepanek 28
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Maaelu arengu programmide 
piisava rahastamise kindlustamiseks 
tuleks suurendada paindlikkust, et sel 
otstarbel oleks võimalik kasutada ka 
struktuurifondide (rubriik 1b) kasutamata 
jäänud vahendeid.

Or. de

Selgitus

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Muudatusettepanek 29
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 11 lõike 3 punkt d asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„d) riikliku strateegiakava rakendamise 
maaelu arengu programmide loetelu ning 
EAFRD eraldiste suunav jaotus iga 
programmi osas, sealhulgas määruse 
(EÜ) nr 1290/2005* artikli 12 lõikes 2 
sätestatud summad, ja käesoleva määruse 
artikli 69 artiklis 5a sätestatud summade 
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eraldi väljatoomine;”.

Or. es

Selgitus

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Muudatusettepanek 30
Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 12a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 10 
osutatud ühenduse strateegiasuuniste 
läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud 
menetluse kohaselt läbi ka oma riikliku 
strateegiakava.

1. Piirkondlike ja kohalike asutustega 
konsulteerides vaatavad liikmesriigid
pärast artiklis 10 osutatud ühenduse 
strateegiasuuniste läbivaatamist artikli 12 
lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi 
ka oma riikliku strateegiakava.

Or. en

Selgitus

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Muudatusettepanek 31
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 12a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 10 
osutatud ühenduse strateegiasuuniste 
läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud 
menetluse kohaselt läbi ka oma riikliku 
strateegiakava.

1. Liikmesriikidel palutakse vaadata
pärast artiklis 10 osutatud ühenduse 
strateegiasuuniste läbivaatamist artikli 12 
lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi 
ka oma riikliku strateegiakava.

Or. en

Selgitus

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Muudatusettepanek 32
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 12a – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 10 
osutatud ühenduse strateegiasuuniste 
läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud 
menetluse kohaselt läbi ka oma riikliku 
strateegiakava. 

1. Liikmesriigid võivad vaadata pärast 
artiklis 10 osutatud ühenduse 
strateegiasuuniste läbivaatamist artikli 12 
lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi 
ka oma riikliku strateegiakava.

Or. pl
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Muudatusettepanek 33
Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides vastavalt oma erivajadustele 
tegevuste liigid, millel on järgmised 
ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja 
riiklikus strateegiakavas täpsustatud 
prioriteedid:

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad 
liikmesriigid, kelle puhul seda juba ette 
nähtud ei ole, oma maaelu arengu 
programmides vastavalt oma erivajadustele 
tegevuste liigid, millel on järgmised 
ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja 
riiklikus strateegiakavas täpsustatud 
prioriteedid:

Or. en

Selgitus

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Muudatusettepanek 34
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides vastavalt oma erivajadustele 
tegevuste liigid, millel on järgmised 
ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja 
riiklikus strateegiakavas täpsustatud 
prioriteedid:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. de

Muudatusettepanek 35
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides vastavalt oma erivajadustele 
tegevuste liigid, millel on järgmised 
ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja 
riiklikus strateegiakavas täpsustatud 
prioriteedid:

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad 
vanad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides vastavalt oma erivajadustele 
tegevuste liigid, millel on järgmised 
ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja 
riiklikus strateegiakavas täpsustatud 
prioriteedid:

Or. pl

Selgitus

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Muudatusettepanek 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taastuvenergia, b) energiasääst ja taastuvenergia,

Or. de
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Muudatusettepanek 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) veemajandus, c) vee säästmise meetmed ja vee kvaliteedi 
parandamine,

Or. de

Muudatusettepanek 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) bioloogiline mitmekesisus. d) bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 
ja säästev kasutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Vincenzo Aita

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) pinnase kaitse ja taastamine.

Or. it
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Muudatusettepanek 40
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada põllumajanduse ja 
metsakasvatuse konkurentsi- ja 
innovatsioonivõimet.

Or. nl

Muudatusettepanek 41
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) piimakvootide kaotamine.

Or. de

Selgitus

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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Muudatusettepanek 42
Heinz Kindermann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma valiku teha 
käesoleva määruse II lisas esitatud 
tegevuste mittetäieliku loetelu alusel ja/või 
mis tahes muude tegevuste alusel 
tingimusel, et need tegevused on seotud 
esimeses lõigus osutatud prioriteetidega ja 
need on ette nähtud II lisas täpsustatud 
võimalike mõjude saavutamiseks.

Liikmesriigid võivad oma valiku teha 
käesoleva määruse II lisas esitatud 
tegevuste mittetäieliku loetelu alusel ja/või 
mis tahes muude, sealhulgas 
siseveekogude kalanduse valdkonda 
kuuluvate tegevuste alusel tingimusel, et 
need tegevused on seotud esimeses lõigus 
osutatud prioriteetidega ja need on ette 
nähtud II lisas täpsustatud võimalike 
mõjude saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Muudatusettepanek 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma valiku teha 
käesoleva määruse II lisas esitatud 
tegevuste mittetäieliku loetelu alusel ja/või 
mis tahes muude tegevuste alusel 
tingimusel, et need tegevused on seotud 

Liikmesriigid võivad oma valiku teha 
käesoleva määruse II lisas esitatud 
tegevuste mittetäieliku loetelu alusel ja/või 
mis tahes muude tegevuste alusel 
tingimusel, et need tegevused, mis ettevõtte 
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esimeses lõigus osutatud prioriteetidega ja 
need on ette nähtud II lisas täpsustatud 
võimalike mõjude saavutamiseks.

tasandil rakendatuna viivad maa-, 
energia- ja veeressursi ning bioloogilise 
mitmekesisuse ressursi säästva 
majandamiseni, on seotud esimeses lõigus 
osutatud prioriteetidega ja need on ette 
nähtud II lisas täpsustatud võimalike 
mõjude saavutamiseks. 

Sealjuures tuleb näidata ja tagada, et 
põllumajandusettevõte, mis kasutab 
toetusi nende meetmete rakendamiseks, 
parandab oma kogubilanssi 
energiatõhususe, kliimakaitse, 
bioloogilise mitmekesisuse või veekaitse 
osas.

Or. de

Selgitus

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Muudatusettepanek 44
Lily Jacobs

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma valiku teha
käesoleva määruse II lisas esitatud 
tegevuste mittetäieliku loetelu alusel ja/või 
mis tahes muude tegevuste alusel 
tingimusel, et need tegevused on seotud 
esimeses lõigus osutatud prioriteetidega ja 
need on ette nähtud II lisas täpsustatud 
võimalike mõjude saavutamiseks.

Liikmesriigid võivad piirkondlike ja 
kohalike asutustega konsulteerides teha
oma valiku käesoleva määruse II lisas 
esitatud tegevuste mittetäieliku loetelu 
alusel ja/või mis tahes muude tegevuste 
alusel tingimusel, et need tegevused on 
seotud esimeses lõigus osutatud 
prioriteetidega ja need on ette nähtud II 
lisas täpsustatud võimalike mõjude 
saavutamiseks.
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Or. en

Selgitus

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Muudatusettepanek 45
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad muudest 
ühenduse vahenditest, eelkõige 
struktuurifondidest, rahastavate sarnaste 
tegevuste koostoime ja töötavad vajaduse 
korral välja tervikliku lähenemisviisi 
strateegiatele, tegevustele ja 
rahastamisele.

Or. de

Selgitus

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Muudatusettepanek 46
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Liit ja liikmesriigid loovad 
kogemuste vahetamise ja edasiandmise 
hõlbustamiseks Euroopa võrgustiku, mille 
eesmärk on koondada kõik uuenduslikud 
tegevused, mis vastavad lõikes 1 ette 
nähtud prioriteetidele. 

Or. fr

Selgitus

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités. 

Muudatusettepanek 47
Stéphane Le Foll

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. jaanuarist 2010 võib lõikes 1 
osutatud tegevuste puhul suurendada I lisas 
kindlaks määratud toetuse määra 10 
protsendipunkti võrra. 

2. Alates 1. jaanuarist 2010 võib lõikes 1 
osutatud tegevuste puhul I lisas kindlaks 
määratud toetuse määra rahastada 100 % 
ulatuses EAFRD vahenditest. 

Or. fr
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Selgitus

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Muudatusettepanek 48
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tabel, milles sätestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2010 kuni 
31. detsembrini 2013 ühenduse 
kogupanus artikli 69 lõikes 5a osutatud 
tegevuste jaoks.”

välja jäetud

Or. es

Selgitus

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Muudatusettepanek 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16 a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Prioriteedi „taastuvenergia" 
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raamistikus rakendatavaid meetmeid, 
milleks on vajalikud põllumajanduslikud 
kõlvikud, mida muidu kasutatakse 
toiduainete tootmiseks, tohib toetada alles 
siis, kui Euroopa tasandil ja kolmandate 
riikide toitlusolukorda arvesse võttes on 
mõjuhinnanguga tõendatud, et see ei 
ohusta toiduainetega kindlustatust.

Or. de

Selgitus

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Muudatusettepanek 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – esimene -1 lõik (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikli 17 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Vähemalt 20 % fondi kogupanusest 
tuleb reserveerida meetmeteks, mis 
töötatakse välja programmi IV jaotise 1. 
peatüki 4. jaos kirjeldatud programmi 4. 
telje meetodi alusel. See summa 
moodustab osa lõikes 1 sätestatud 
protsendimääradest. Tšehhi Vabariigi, 
Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, 
Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia 
jaoks ette nähtud minimaalse ühenduse 
rahalise panuse 5 % 4. telje jaoks võib 
programmiperioodi jooksul sisse viia 
sellisel viisil, et keskmiselt vähemalt 2,5 
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% EAFRD kogutoetusest on 
reserveeritud 4. telje jaoks.
Bulgaaria ja Rumeenia jaoks tuleb 
aastatel 2007–2009 arvestada keskmiselt 
vähemalt 2,5 % EAFRD kogutoetusest 4. 
telje jaoks. Selle protsendimäära 
arvutamisel tuleb arvesse võtta EAFRD 
iga toetussummat, mis eraldati selle telje 
jaoks ajavahemikus 2007–2009.”

Or. de

Selgitus

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Muudatusettepanek 51
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artiklisse 17 lisatakse lõige 3: välja jäetud
„3. Artikli 69 lõike 5a kohasest 
kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest 
tulenevate summadega võrdseid 
summasid ei võeta arvesse EAFRD 
kogupanuse puhul, mille põhjal 
arvutatakse välja ühenduse minimaalne 
rahaline panus iga telje jaoks vastavalt 
käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2.”

Or. es

Selgitus

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
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retos.

Muudatusettepanek 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Artikli 69 lõike 5a kohasest 
kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest 
tulenevate summadega võrdseid summasid 
ei võeta arvesse EAFRD kogupanuse 
puhul, mille põhjal arvutatakse välja 
ühenduse minimaalne rahaline panus iga 
telje jaoks vastavalt käesoleva artikli 
lõigetele 1 ja 2.”

„3. Artikli 69 lõike 5a kohasest 
kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest 
tulenevate summadega võrdseid summasid 
võetakse arvesse ka EAFRD kogupanuse 
puhul, mille põhjal arvutatakse välja 
ühenduse minimaalne rahaline panus iga 
telje jaoks vastavalt käesoleva artikli 
lõigetele 1 ja 2.”

Or. de

Selgitus

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf die 
ELER-Achsen sinnvoll.

Muudatusettepanek 53
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 28 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Artikli 20 punkti b alapunktis iii 
sätestatud toetust antakse 
materiaalsetesse ja/või 
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immateriaalsetesse varadesse 
tehtavateks investeeringuteks, mis:
a) parandavad ettevõtte üldist 
tulemuslikkust;

b) käsitlevad:

asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
toodete, v.a kalandustoodete, ning 
metsasaaduste ja puuvilla töötlemist 
ja/või turustamist, ja/või

– asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
toodetega, v.a kalandustoodetega, ning 
metsasaaduste ja puuvillaga seotud uute 
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate 
arendamist, ning

c) vastavad asjaomase investeeringu 
suhtes kohaldatavatele ühenduse 
nõuetele.

Kui investeeringuid tehakse ühenduse 
nõuetega vastavusse viimiseks, võib 
toetust anda ainult lõikes 2 nimetatud 
mikroettevõtete poolt ühenduse uute 
nõuetega vastavusse viimiseks 
tehtavatele investeeringutele. Sel juhul 
võib nõuetega vastavusse viimiseks 
võimaldada ajapikendust, mis ei ületa 36 
kuud alates kuupäevast, mil see nõue 
muutus ettevõtte jaoks kohustuslikuks.”

Or. es
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Selgitus

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Muudatusettepanek 54
Heinz Kindermann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 36 – punkt a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artikli 36 punkti a sissejuhatav osa 
sõnastatakse järgmiselt:
„ a) põllumajandusmaa, sealhulgas 
siseveekogude kalanduse alade säästvale 
kasutusele suunatud meetmed järgmise 
kaudu:”

Or. de

Selgitus

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen

Muudatusettepanek 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artiklit 60 muudetakse järgmiselt:
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„Kui käesolevasse jakku kuuluv meede 
on suunatud tegevustele, mis on 
abikõlblikud ka mõne muu ühenduse 
toetusvahendi, sealhulgas 
struktuurifondide ja ühenduse 
kalanduse toetusvahendi kohaselt, 
määrab liikmesriik igas programmis 
kindlaks EAFRD ja muude ühenduse 
toetusvahendite poolt toetatavate 
tegevuste piiritlemist võimaldavad
halduskontrollid.”

Or. es

Selgitus

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Muudatusettepanek 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artiklit 60 muudetakse järgmiselt:
„Piiritlemine

Kui käesolevasse jakku kuuluv meede on 
suunatud tegevustele, mis on 
abikõlblikud ka mõne muu ühenduse 
toetusvahendi, sealhulgas 
struktuurifondide ja ühenduse 
kalanduse toetusvahendi kohaselt, 
määrab liikmesriik igas programmis 
kindlaks EAFRD ja muude ühenduse 
toetusvahendite poolt toetatavate 
tegevuste piiritlemist võimaldavad 
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kontrollid.”

Or. es

Selgitus

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Muudatusettepanek 57
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5a – lõige 5b – lõige 5c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artiklile 69 lisatakse lõiked 5a, 5b ja 
5c:

välja jäetud

„Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015 
määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest 
kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest 
tulenevate summadega võrdsed summad 
ühenduse toetusena praeguste maaelu 
arengu programmide alusel käesoleva 
määruse artiklis 16a osutatud tegevuste 
jaoks, mis on heaks kiidetud pärast 1. 
jaanuari 2010.
Kui programmi lõppedes on käesoleva 
artikli lõikes 5a osutatud tegevuste jaoks 
kasutatud kogusumma väiksem, kui 
artikli 16a lõike 3 punktis b osutatud 
summa, maksab liikmesriik summade 
vahe ühenduse eelarvesse selles ulatuses, 
mille võrra ületati muude kui artiklis 16a 
osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid 
kogueraldisi.
5c Lõikes 5a osutatud summasid ei võeta 
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määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 25 
kohaldamisel arvesse.”

Or. es

Selgitus

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Muudatusettepanek 58
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel käesoleva määruse 
artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis 
on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010.

5 a. Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel käesoleva määruse 
artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis 
on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010. 
Toetusi võib kasutada ka lisameetmeteks, 
arvestades uusi prioriteete.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel käesoleva määruse 
artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis
on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010.

5 a. Liikmesriigid maksavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevatest
summadest vähemalt 50 % välja ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel käesoleva määruse 
artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis 
on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010.

Or. de

Selgitus

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Muudatusettepanek 60
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel käesoleva määruse 
artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis 

5 a. Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel, iga liikmesriigi 
otsuste kohaselt nii praeguste kui ka uute 
tegevuste jaoks, mis on seotud uute 
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on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010. prioriteetidega.

Or. de

Selgitus

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Muudatusettepanek 61
Lutz Goepel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 70 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Artiklisse 70 lisatakse lõige 4 b: 
„4 b. Kõrvalekaldena lõikes 3 sätestatud 
ülemmääradest võib määruse (EÜ) nr 
XXXX/2008 [otsetoetuste uus määrus] 
artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 
kohasest kohustuslikust toetuste 
ümbersuunamisest tulenevate summadega 
võrdseid summasid kasutada ilma 
täiendava riikliku kaasrahastuseta.”

Or. de

Selgitus

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 
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Muudatusettepanek 62
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Artikkel 93 asendatakse järgmisega:
Kehtetuks tunnistamine

1. Määrus (EÜ) nr 1257/1999 
tunnistatakse kehtetuks alates 1. 
jaanuarist 2007, välja arvatud artikli 13 
punkt a, artikli 14 lõige 1 ja artikli 14 
lõike 2 kaks esimest taanet, artiklid 15, 
17 kuni 20, artikli 51 lõige 3 ja artikli 55 
lõige 4 ning I lisa see osa, mis täpsustab 
summasid artikli 15 lõike 3 alusel.
[...]
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele.
Määrust (EÜ) nr 1257/1999 
kohaldatakse jätkuvalt selle määruse 
kohaselt enne 1. jaanuari 2007 komisjoni 
poolt heakskiidetud meetmete suhtes.”

Or. de

Muudatusettepanek 63
Agnes Schierhuber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
II lisa – uus prioriteet

Prioriteet: Piimakvootide kaotamine
Tegevuste liigid Meetmed Võimalik mõju
Ajakohastamine ja 
turule orienteeritud 
tootmine

Mitmeaastased piimakvootide 
kaotamise kavad

Suurem konkurentsivõime
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Or. de

Selgitus

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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