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Muudatusettepanek 48
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
3/200815 võib EL viia siseturul ja 
kolmandates riikides ellu teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid oma 
põllumajandustoodete ja nende 
tootmisviiside ning teatavate 
põllumajanduslike toiduainete kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

__________________
15 Nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008, 
17. detsember 2007, 
põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides 
(ELT L 3, 5.1.2008, lk 1).

Or. it

Muudatusettepanek 49
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
3/200815 võib EL viia siseturul ja 
kolmandates riikides ellu teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid oma 
põllumajandustoodete ja nende 
tootmisviiside ning teatavate
põllumajanduslike toiduainete kohta.

(1) Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
3/200815 võib EL viia siseturul ja 
kolmandates riikides ellu teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid oma 
põllumajandustoodete ja nende 
tootmisviiside ning töödeldud
põllumajanduslike toodete kohta.

__________________ __________________
15 Nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008, 
17. detsember 2007, 

15 Nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008, 
17. detsember 2007, 
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põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides 
(ELT L 3, 5.1.2008, lk 1).

põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides 
(ELT L 3, 5.1.2008, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 50
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 
3/200815 võib EL viia siseturul ja 
kolmandates riikides ellu teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid oma 
põllumajandustoodete ja nende 
tootmisviiside ning teatavate 
põllumajanduslike toiduainete kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

__________________
15 Nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008, 
17. detsember 2007, 
põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete
kohta siseturul ja kolmandates riikides 
(ELT L 3, 5.1.2008, lk 1).

Or. es

Muudatusettepanek 51
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende meetmete eesmärk on tugevdada 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet nii siseturul kui ka 

(2) Nende meetmete eesmärk on tugevdada 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet ja aidata saada toodete 
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kolmandates riikides, tõstes tarbijate 
teadmiste taset ELi põllumajandustoodete 
ja põllumajanduslike toiduainete eeliste 
kohta ning samuti arendades ja avades uusi 
turgusid. Nad täiendavad ja tugevdavad 
liikmesriikide meetmeid.

pealt suuremat tulu, et seada konkurentsis 
jalule suurem õiglus, nii siseturul kui ka 
kolmandates riikides, et suurendada
tarbijate teadmiste taset ELi 
põllumajandustoodete ja põllumajanduslike 
toiduainete eeliste kohta ning samuti 
arendades ja avades uusi turgusid. Need
täiendavad ja tugevdavad liikmesriikide 
meetmeid, tagades kõikidele 
liikmesriikidele alati võrdse juurdepääsu 
ja edendades positiivset äärepoolseimate 
piirkondade erikohtlemist kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 349.

Or. pt

Muudatusettepanek 52
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende meetmete eesmärk on tugevdada 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet nii siseturul kui ka 
kolmandates riikides, tõstes tarbijate 
teadmiste taset ELi põllumajandustoodete 
ja põllumajanduslike toiduainete eeliste 
kohta ning samuti arendades ja avades uusi 
turgusid. Nad täiendavad ja tugevdavad 
liikmesriikide meetmeid.

(2) Nende meetmete eesmärk on tugevdada 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet nii siseturul kui ka 
kolmandates riikides, tõstes tarbijate 
teadmiste taset ELi põllumajandustoodete 
ja põllumajanduslike toiduainete eeliste 
kohta ning samuti arendades ja avades uusi 
turgusid. Need täiendavad ja tugevdavad 
liikmesriikide meetmeid. Need ei tohiks 
piirata ega kahjustada liikmesriikide 
riiklikke kvaliteedikavasid.

Or. en

Selgitus

Euroopa müügiedendusmeetmed ei tohiks kahandada riiklike kvaliteedikavadega edastatavat 
positiivset sõnumit. Üheaegselt kasutusel olevad riiklikud ja Euroopa kavad peaksid olema 
vastastikku ühilduvad.
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Muudatusettepanek 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende meetmete eesmärk on tugevdada 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet ja nii siseturul kui ka 
kolmandates riikides, tõstes tarbijate 
teadmiste taset ELi põllumajandustoodete 
ja põllumajanduslike toiduainete eeliste 
kohta ning samuti arendades ja avades uusi 
turgusid. Nad täiendavad ja tugevdavad 
liikmesriikide meetmeid.

(2) Nende meetmete eesmärk on tugevdada 
Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet ja turuosa nii siseturul 
kui ka kolmandates riikides, tõstes tarbijate 
teadmiste taset ELi põllumajandustoodete 
ja põllumajanduslike toiduainete eeliste 
kohta ning samuti arendades ja avades uusi 
turgusid. Need täiendavad ja tugevdavad 
liikmesriikide meetmeid.

Or. pl

Selgitus

Turgude globaliseerimine sunnib Euroopa põllumajandus- ja toidutootjaid konkureerima nii 
väljaspool Euroopat asuvate turgude pärast kui ka oma positsiooni pärast Euroopa Liidu 
siseturul. Sellest tuleneb vajadus laiendada edendusmeetmeid ka ELi siseturule.

Muudatusettepanek 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisaks teabele liidu 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete oluliste 
omaduste kohta ei tohiks abikõlblikud 
meetmed välistada tarbijasõbralike 
sõnumite edastamist, kui sõnumite sisuks 
on toitumine, maitse, traditsioon ja 
kultuur eelkõige kolmandates riikides.

Or. en
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Selgitus

Toiteväärtus, maitse, traditsioon ja kultuur on liidu põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete kesksed tunnused, mis väärivad müügiedendusprogrammide 
raames kogu maailmas esiletõstmist.

Muudatusettepanek 55
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Need teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed ei taandu lihtsalt 
tarbijate usalduse taastamisele pärast 
kriisiolukorda, vaid laienevad toodetelt 
suurema tulu saamisele, tööhõive 
suurendamisele, suurema 
konkurentsiõiguse kehtestamisele 
välisturgudel ning tarbijale rohkem ja 
parema teabe andmisele.

Or. pt

Muudatusettepanek 56
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
piirduma teavitamismeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad.

välja jäetud

__________________
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16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1151/2012, 21. november 
2012, põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

Or. pt

Muudatusettepanek 57
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
piirduma teavitamismeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad.

välja jäetud

__________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1151/2012, 21. november 
2012, põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

Or. it

Selgitus

Kooskõlas praeguse määrusega ei tohiks teha vahet siseturumeetmetel ja välisturumeetmetel, 
arvestades asjaolu, et mõnes liikmesriigis on müügiedendusmeetmed veel vajalikud. 
Müügiedendus- ja teavitamismeetmed ei kahjusta vaba konkurentsi Euroopa ettevõtete vahel 
rohkem kui teised ELi õigusnormides põllumajandusettevõtete jaoks ettenähtud toetusvormid. 
Müügiedendus peab siseturul lubatud olema.
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Muudatusettepanek 58
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
piirduma teavitamismeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad.

välja jäetud

__________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1151/2012, 21. november 
2012, põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

Or. pt

Muudatusettepanek 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
piirduma teavitamismeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad.

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
hõlmama teavitamis- ja 
edendusmeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad.
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__________________ __________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, 
põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, 
põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

Or. pl

Selgitus

Põllumajandusturgude, sh ELi põllumajandusturu globaliseerumine on järk-järguline 
protsess ja lähiajal on oodata selle intensiivistumist, eelkõige eelolevate Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste kontekstis. Seetõttu tuleks Euroopa 
Põllumajandus- ja toidutootjad varustada vahenditega oma toodangu edendamiseks ELi 
siseturul.

Muudatusettepanek 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
piirduma teavitamismeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad.

(4) Kooskõlas konkurentsieeskirjadega 
peavad siseturule suunatud meetmed 
piirduma teavitamismeetmetega ELi 
põllumajanduslikku tootmise tavade 
eripärade või ELi jaoks huvi pakkuvate 
teemade kohta, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 
1151/201216 sätestatud Euroopa 
kvaliteedikavad ning 
põllumajandustoodete ja toidu riiklikud 
kvaliteedikavad.

__________________ __________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, 
põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, 
põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 
14.12.12, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) arvestades, et ELi üks tugevusi 
toiduainete tootmises seisneb tema toodete 
mitmekesisuses ja spetsialiteetides, mis on 
seotud erinevate geograafiliste 
piirkondade ja erinevate traditsiooniliste 
valmistusviisidega, mis pakuvad 
ainulaadseid maitseid, rikkalikkuses ja 
eheduses, mida tarbijad nii ELis kui ka 
mujal järjest enam otsivad.

Or. pt

Muudatusettepanek 62
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) On asjakohane anda täiendavat abi 
nendele Euroopa põllumajanduse 
bioloogilise mitmekesisuse toodetele, mis 
on praegu kadumisohus, sest kõige 
tõhusam viis, kuidas seda liiki kaupu 
kaitsta, näib olevat suurendada nende 
nõudlust.

Or. it

Muudatusettepanek 63
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EL ekspordib peamiselt 
põllumajanduslikke valmistooteid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu I lisas 
loetlemata põllumajandustooteid. Seega 
tuleks teavitamis- ja
müügiedendusmeetmed avada teatavatele 
põllumajanduslikele toiduainetele,
kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika 
teiste süsteemidega nagu Euroopa 
kvaliteedikavad, kavandades juba neile 
toodetele avatud süsteeme.

(6) EL ekspordib peamiselt 
põllumajanduslikke valmistooteid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu I lisas 
loetlemata põllumajandustooteid. Seega 
tuleks teavitamis- ja
müügiedendusmeetmeid kohaldada I 
lisale ja avada nad uutele töödeldud 
toiduainetele, mis ei kuulu ELi toimimise 
lepingu I lisa kohaldamisalasse. Need 
toiduained peaksid olema kooskõlas ühise 
põllumajanduspoliitika teiste süsteemidega 
nagu Euroopa või riiklikud 
kvaliteedikavad, kavandades juba neile 
toodetele avatud süsteeme.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku üks eesmärke on see, et teavitamismeetmed siseturul suurendaksid teadlikkust 
Euroopa põllumajanduslike toiduainete tootmise kõrgetest standarditest, ohutusest, tervishoiu 
ja loomade heaolu aspektidest. Kõnealuse eesmärgi täitmiseks ja väärtuse lisamiseks ja 
Euroopa põllumajandussaaduste ja -toodete mitmekesisuse esiletõstmiseks peaksid artikli 2 
punkti b ja artikli 3 teemad sisaldama ka riiklike kvaliteedikavadega seotud meetmeid, nagu 
see kehtiva seadusandluse kohaselt on.

Muudatusettepanek 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EL ekspordib peamiselt 
põllumajanduslikke valmistooteid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu I lisas 
loetlemata põllumajandustooteid. Seega 
tuleks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed avada teatavatele 

(6) EL ekspordib peamiselt 
põllumajanduslikke valmistooteid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu I lisas 
loetlemata põllumajandustooteid. Seega 
tuleks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed avada teatavatele 
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põllumajanduslikele toiduainetele, 
kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika 
teiste süsteemidega nagu Euroopa 
kvaliteedikavad, kavandades juba neile 
toodetele avatud süsteeme.

põllumajanduslikele toiduainetele, 
kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika 
teiste süsteemidega nagu Euroopa 
kvaliteedikavad, kavandades juba neile 
toodetele avatud süsteeme, ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kavad 
võimaldavad Euroopa 
põllumajandussektori ja 
põllumajandusliku toidutööstuse 
potentsiaali vabastada ja esile tõsta.

Or. ro

Muudatusettepanek 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EL ekspordib peamiselt 
põllumajanduslikke valmistooteid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu I lisas 
loetlemata põllumajandustooteid. Seega 
tuleks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed avada teatavatele 
põllumajanduslikele toiduainetele, 
kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika 
teiste süsteemidega nagu Euroopa 
kvaliteedikavad, kavandades juba neile 
toodetele avatud süsteeme.

(6) EL ekspordib peamiselt 
põllumajanduslikke valmistooteid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu I lisas 
loetlemata põllumajandustooteid. Seega 
tuleks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed avada teatavatele 
põllumajandustoodetele ja
põllumajanduslikele toiduainetele, 
kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika 
teiste süsteemidega nagu Euroopa 
kvaliteedikavad, kavandades juba neile 
toodetele avatud süsteeme.

Or. fr

Selgitus

Hõlmab kogu määrustes (EL) nr 1151/2012 ja (EÜ) nr 834/2007 nimetatud KPN, KGT, GTT 
ja mahepõllumajanduslike toodete kohaldamisala.
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Muudatusettepanek 66
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) ELi veinidest teavitamine ja nende 
edendamine kujutab endast ühises 
põllumajanduspoliitikas sätestatud 
veinisektori abiprogrammide üht 
juhtmeedet. Sellest tulenevalt tuleb 
veinide rahastamiskõlblikkust käesoleva 
süsteemi teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete raames piirata 
selliselt, et ainult mõne teise 
põllumajandustoote või toiduainega 
seotud vein oleks selleks kõlblik.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Võttes arvesse alkohoolsetest jookidest tulenevaid tõsiseid tagajärgi rahvatervisele, ei peaks 
EL toetama nende turundust.

Muudatusettepanek 67
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) ELi veinidest teavitamine ja nende 
edendamine kujutab endast ühises 
põllumajanduspoliitikas sätestatud 
veinisektori abiprogrammide üht 
juhtmeedet. Sellest tulenevalt tuleb 
veinide rahastamiskõlblikkust käesoleva 
süsteemi teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete raames piirata 
selliselt, et ainult mõne teise 
põllumajandustoote või toiduainega 

välja jäetud
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seotud vein oleks selleks kõlblik.

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada alkoholi müügiedendust. See ei oleks kooskõlas ELi alkoholialase 
ennetustegevusega ja läheks vastuollu mitmete teiste ELi võetud poliitikameetmetega, nt ELi 
tervishoiupoliitika, ELi alkoholistrateegia ja ELi kohustustega, mis on seotud WHO 
tegevusega (WHO globaalne alkoholistrateegia).

Muudatusettepanek 68
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 69
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. Seepärast on vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 70
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. 

Or. it



AM\1019268ET.doc 17/147 PE529.733v01-00

ET

Muudatusettepanek 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja
kehtestada tingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. 

Or. it

Muudatusettepanek 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu.
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Or. en

Selgitus

Tegevuste vahel tuleks säilitada tasakaal. Toimiva ja tõhusa Euroopa turu saavutamiseks on 
vaja arengut toetavaid teavitamismeetmeid, seetõttu ei tohiks kolmandate riikide programmid 
seista siseturgude suhtes esmatähtsal kohal.

Muudatusettepanek 73
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise 
toetuse kaudu. Eesmärk on eraldada 
toetuseks 75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates riikides
eraldatakse seetõttu vähemalt 75 % 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmeteks 
ettenähtud eelarvest kolmandates riikides 
võetavateks meetmeteks.

Or. en

Selgitus

ELi kaubanduslepingute suurt arvu silmas pidades pakuvad arenevad turud ja kolmandate 
riikide majandused väga suuri võimalusi ELi põllumajandustoodangu ekspordiks. Eesmärk 
peaks olema täiendava tulu toomine liitu, mitte tulu ümberjagamine liidus. Võttes 
müügiedendusmeetmete konkreetseks eesmärgiks kolmandad riigid, ergutame eksporti, 
majanduskasvu ja tööhõivet. Suurendame järelikult sissepoole suunatud tulusid.

Muudatusettepanek 74
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
85 % kavandatud kuludest.

Or. en

Selgitus

Välisturgudel on ilmselgelt suurim kasvupotentsiaal. Selline suur eelarve nagu 200 miljonit 
eurot lubab meil säilitada siseturul teavitamis- ja müügiedendusmeetmete praeguse 
vastuvõetava taseme ja suurendada meie väliskulutusi vähemalt 85%-ni.

Muudatusettepanek 75
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
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riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada 2020. aastaks 
järk-järgult toetuseks 70 % kavandatud 
kuludest.

Or. es

Muudatusettepanek 76
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
75 % kavandatud kuludest.

(8) Ajavahemikul 2001–2011 oli vaid 30 % 
määrusega (EÜ) nr 3/2008 kehtestatud 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
eelarvest suunatud kolmandate riikide 
turgudele, samas kui neil turgudel on 
oluline kasvupotentsiaal. On vaja 
kehtestada eritingimused ELi 
põllumajandustoodetest teavitamise ja 
nende edendamise meetmete suuremas 
ulatuses elluviimiseks kolmandates 
riikides, eelkõige tugevama rahalise toetuse 
kaudu. Eesmärk on eraldada toetuseks 
50 % kavandatud kuludest.

Or. pl

Selgitus

Euroopa toodete edendamine on oluli9ne nii ELi turul kui ka kolmandates riikides. 
Statistikast nähtub, et vaid väike osa eurooplasi tunneb toodete kaitstud päritolunimetuse või 
kaitstud geograafilise tähise märgistust. Seejuures tuleb arvestada, et neid märgistusi 
kasutavad sageli väikesed või ka mikroettevõtjad, kellel on väga vähe võimalusi oma toodete
kohta teabe levitamiseks ja nende edendamiseks.

Muudatusettepanek 77
Béla Glattfelder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon seab eesmärgiks rahastada 
liikmesriikide müügiedendusprogramme 
selle alusel, kui suure osa moodustab 
vastava liikmesriigi 
põllumajandustoodang ELi kogu 
põllumajandustoodangust.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et tagada elluviidud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete mõju, tuleks neid 
kavandada teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide raames. Neid 
programme esitasid kuni praeguseni
kutseorganisatsioonid või 
kutsealadevahelised organisatsioonid. 
Pakutud meetmete arvu ja kvaliteedi 
tõstmiseks tuleb kasusaajate ringi 
laiendada tootjaorganisatsioonidele. Lisaks 
peab komisjon suutma täiendada neid 
programme, viies ellu meetmeid oma 
algatusel, eelkõige uute turgude avamisele 
kaasa aitamise eesmärgil.

(9) Et tagada elluviidud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete mõju, tuleks neid 
kavandada teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide raames. Neid 
programme esitasid seni 
kutseorganisatsioonid või 
kutsealadevahelised organisatsioonid. 
Pakutud meetmete arvu ja kvaliteedi 
tõstmiseks tuleb kasusaajate ringi 
laiendada tootjaorganisatsioonidele, 
arvestades ka liikmesriikidega 
konsulteerimisega. Lisaks peab komisjon 
suutma täiendada neid programme, viies 
ellu meetmeid oma algatusel, eelkõige uute 
turgude avamisele kaasa aitamise 
eesmärgil.

Or. pt

Muudatusettepanek 79
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et tagada elluviidud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete mõju, tuleks neid 
kavandada teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide raames. Neid 
programme esitasid kuni praeguseni
kutseorganisatsioonid või 
kutsealadevahelised organisatsioonid. 
Pakutud meetmete arvu ja kvaliteedi 
tõstmiseks tuleb kasusaajate ringi 
laiendada tootjaorganisatsioonidele. Lisaks 
peab komisjon suutma täiendada neid 
programme, viies ellu meetmeid oma 
algatusel, eelkõige uute turgude avamisele 
kaasa aitamise eesmärgil.

(9) Et tagada elluviidud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete mõju, tuleks neid 
kavandada teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide raames. Neid 
programme esitasid seni
kutseorganisatsioonid või 
kutsealadevahelised organisatsioonid. 
Pakutud meetmete arvu ja kvaliteedi 
tõstmiseks tuleb kasusaajate ringi 
laiendada tootjaorganisatsioonidele, kaasa 
arvatud ühistutele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. Lisaks 
peab komisjon suutma täiendada neid 
programme, viies ellu meetmeid oma 
algatusel, eelkõige uute turgude avamisele 
kaasa aitamise eesmärgil.

Or. pt

Muudatusettepanek 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et tagada elluviidud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete mõju, tuleks neid 
kavandada teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide raames. Neid 
programme esitasid kuni praeguseni
kutseorganisatsioonid või 
kutsealadevahelised organisatsioonid. 
Pakutud meetmete arvu ja kvaliteedi 
tõstmiseks tuleb kasusaajate ringi 
laiendada tootjaorganisatsioonidele. Lisaks 
peab komisjon suutma täiendada neid 
programme, viies ellu meetmeid oma 
algatusel, eelkõige uute turgude avamisele 
kaasa aitamise eesmärgil.

(9) Et tagada elluviidud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete mõju, tuleks neid 
kavandada teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide raames. Neid 
programme esitasid seni 
kutseorganisatsioonid või 
kutsealadevahelised asjaomas(t)e 
sektori(te) esindusorganisatsioonid. 
Pakutud meetmete arvu ja kvaliteedi 
tõstmiseks tuleb kasusaajate ringi 
laiendada tootjaorganisatsioonidele. Lisaks 
peab komisjon suutma täiendada neid 
programme, viies ellu meetmeid oma 
algatusel, eelkõige uute turgude avamisele 
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kaasa aitamise eesmärgil.

Or. it

Muudatusettepanek 81
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada töökava, milles määratletakse 
meetmete strateegilised prioriteedid selles 
osas, millistele elanikerühmadele, 
toodetele, teemadele või turgudele 
meetmed on suunatud ning samuti nõuded 
teavitamis- ja edendamissõnumitele. 
Komisjon võtab eelkõige arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete
ülekaalukat rolli põllumajanduslike 
toiduainete sektoris, määruse (EL) nr 
XXX/20… [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] 
artiklites 154, 155 ja 156 sätestatud 
erakorraliste meetmetega hõlmatud 
sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega.

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde ning neis tuleb pöörata 
samavõrra tähelepanu nii sise- kui ka 
välisturule, tunnistades siseplaanis ka 
kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust 
ning välisplaanis kasvavate ülemaailmsete 
turgude tähtsust. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada tööprogramm, milles 
määratletakse meetmete strateegilised 
prioriteedid selles osas, millistele 
elanikerühmadele, toodetele, teemadele või 
turgudele meetmed on suunatud ning 
samuti nõuded teavitamis- ja 
edendamissõnumitele. Komisjon võtab 
eelkõige arvesse riikide strateegilisi huve, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
ülekaalukat rolli põllumajanduslike 
toiduainete sektoris, määruse (EL) nr 
XXX/20… [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] 
artiklites 154, 155 ja 156 sätestatud 
erakorraliste meetmetega hõlmatud 
sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega ning nende eeldatavat mõju 
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kohalikule ja piirkondlikule majandusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 82
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada töökava, milles määratletakse 
meetmete strateegilised prioriteedid selles 
osas, millistele elanikerühmadele, 
toodetele, teemadele või turgudele 
meetmed on suunatud ning samuti nõuded 
teavitamis- ja edendamissõnumitele. 
Komisjon võtab eelkõige arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete
ülekaalukat rolli põllumajanduslike 
toiduainete sektoris, määruse (EL) nr 
XXX/20… [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] 
artiklites 154, 155 ja 156 sätestatud 
erakorraliste meetmetega hõlmatud 
sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega.

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada tööprogramm, milles 
määratletakse meetmete strateegilised 
prioriteedid selles osas, millistele 
elanikerühmadele, toodetele, teemadele või 
turgudele meetmed on suunatud ning 
samuti nõuded teavitamis- ja 
edendamissõnumitele. Komisjon võtab 
eelkõige arvesse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ülekaalukat rolli 
põllumajanduslike toiduainete sektoris, 
määruse (EL) nr XXX/20… [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus (ÜTK määrus) 
(KOM(2011) 626)] artiklites 154, 155 ja 
156 sätestatud erakorraliste meetmetega 
hõlmatud sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega. See programm peab olema 
täiendav ja tagama sidususe liikmesriikide 
ja ettevõtjate võetud muude meetmetega. 
Esmatähtsad peavad olema 
põllumajandus- ja põllumajanduslike 
toiduainete sektori väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad ning samuti ühistud, 



AM\1019268ET.doc 25/147 PE529.733v01-00

ET

kellele komisjon peab võimaldama 
suuremat kaasrahastamismäära.

Or. pt

Muudatusettepanek 83
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada töökava, milles määratletakse 
meetmete strateegilised prioriteedid selles 
osas, millistele elanikerühmadele, 
toodetele, teemadele või turgudele 
meetmed on suunatud ning samuti nõuded 
teavitamis- ja edendamissõnumitele.
Komisjon võtab eelkõige arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete
ülekaalukat rolli põllumajanduslike 
toiduainete sektoris, määruse (EL) nr 
XXX/20… [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] 
artiklites 154, 155 ja 156 sätestatud 
erakorraliste meetmetega hõlmatud 
sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega.

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
põllumajandustoodangu nähtavuse 
suurendamiseks kõnealuste teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada tööprogramm, milles 
määratletakse meetmete strateegilised 
prioriteedid selles osas, millistele 
elanikerühmadele, toodetele, teemadele või 
turgudele meetmed on suunatud ning 
samuti nõuded teavitamis- ja 
edendamissõnumitele. Komisjon võtab 
eelkõige arvesse mikroettevõtjate ja 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
ülekaalukat rolli põllumajanduslike 
toiduainete sektoris, määruse (EL) nr 
XXX/20… [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] 
artiklites 154, 155 ja 156 sätestatud 
erakorraliste meetmetega hõlmatud 
sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega.

Or. en
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Selgitus

Mikroettevõtjad moodustavad põllumajanduslike toiduainete sektori olulise osa ja 
esmatähtsaks tuleks seada ettepaneku esitanud üksused, kes püüavad integreerida 
mikroettevõtjaid, millel on teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks vähem vahendeid.

Muudatusettepanek 84
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada töökava, milles määratletakse 
meetmete strateegilised prioriteedid selles 
osas, millistele elanikerühmadele, 
toodetele, teemadele või turgudele 
meetmed on suunatud ning samuti nõuded 
teavitamis- ja edendamissõnumitele. 
Komisjon võtab eelkõige arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete
ülekaalukat rolli põllumajanduslike 
toiduainete sektoris, määruse (EL) nr 
XXX/20… [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] 
artiklites 154, 155 ja 156 sätestatud 
erakorraliste meetmetega hõlmatud 
sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega.

(10) ELi kaasrahastatud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetel peab olema 
Euroopa erimõõde. Selleks ning vahendite 
hajumise ennetamiseks ja Euroopa 
nähtavuse suurendamiseks kõnealuste 
põllumajanduslike toiduainete teavitamis-
ja müügiedendusmeetmete kaudu tuleb 
koostada tööprogramm, milles 
määratletakse meetmete strateegilised 
prioriteedid selles osas, millistele 
elanikerühmadele, toodetele, teemadele või 
turgudele meetmed on suunatud ning 
samuti nõuded teavitamis- ja 
edendamissõnumitele. Komisjon võtab 
eelkõige arvesse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ülekaalukat rolli 
põllumajanduslike toiduainete sektoris, 
määruse (EL) nr XXX/20… [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus (ÜTK määrus) 
(KOM(2011) 626)] artiklites 154, 155 ja 
156 sätestatud erakorraliste meetmetega 
hõlmatud sektoreid ning Euroopa Liidu 
kaubanduspoliitika raames sõlmitavaid 
vabakaubanduslepinguid seoses 
kolmandatele riikidele suunatud 
meetmetega.

Or. es
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Muudatusettepanek 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Komisjoni tööprogramm 
koostatakse käesolevas määruses esitatud 
eesmärkide põhjal, milleks on ELi toodete 
turuosa suurendamine, nende 
konkurentsivõime parandamine ja uute 
turgude avamine, eelkõige nendes 
sektorites, mida kaubanduslepingud enim 
mõjutavad, ja tarbijate teavitamine ELi 
õigusaktides ELi toodetelt nõutavatest 
kõrgetest standarditest ning Euroopa 
kvaliteedikavade (kaitstud geograafiline 
tähis, kaitstud päritolunimetus, 
garanteeritud traditsiooniline toode, 
mahepõllumajanduslik toode) laialdasem 
tunnustamine ja nendealase teadlikkuse 
suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Need teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed peavad tuginema 
neljale järgmisele peaeesmärgile: luua 
rohkem Euroopa lisandväärtust 
toiduainesektoris; olla atraktiivsem ja 
kindlam oma mõjus; lihtsustada juhtimist 
ja luua rohkem koostoimet eri 
müügiedendusvahendite vahel;

Or. pt
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Muudatusettepanek 87
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Lisaks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetele peab komisjon 
arendama ja kooskõlastama Euroopa 
tasandi tehnilise toe teenuseid, eesmärgiga 
aidata ettevõtjatel osaleda 
kaasrahastatavates programmides, viia ellu 
tõhusaid kampaaniaid või arendada oma 
eksporditegevust.

(12) Lisaks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetele peab komisjon 
arendama ja kooskõlastama Euroopa 
tasandi tehnilise toe teenuseid, eesmärgiga 
teavitada ettevõtjaid, millist tüüpi 
programmidele võib neil olla juurdepääs, 
ning aidata neil osaleda kaasrahastatavates 
programmides, viia ellu tõhusaid 
kampaaniaid või arendada oma 
eksporditegevust.

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Lisaks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetele peab komisjon 
arendama ja kooskõlastama Euroopa 
tasandi tehnilise toe teenuseid, eesmärgiga 
aidata ettevõtjatel osaleda 
kaasrahastatavates programmides, viia ellu 
tõhusaid kampaaniaid või arendada oma 
eksporditegevust.

(12) Lisaks teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetele peab komisjon 
iga riigi eripära arvestades arendama ja 
kooskõlastama Euroopa tasandi tehnilise 
toe teenuseid, eesmärgiga aidata 
ettevõtjatel osaleda kaasrahastatavates 
programmides, viia ellu tõhusaid 
kampaaniaid või arendada oma 
eksporditegevust. Samuti on vajalik ja 
soovitav, et komisjon töötaks välja lihtsa 
ja täieliku juhendi, mis aitaks võimalikel 
abisaajatel täita nende meetmetega seotud 
eeskirju ja menetlusi.

Or. pt
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Muudatusettepanek 89
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Rõhutada tuleb ühtlasi vajadust 
eraldada nende meetmete jaoks suurem 
eelarve ja võimaldada programmides 
rohkem paindlikkust, et kohandada neid 
kõikuvatele turutingimustele 
rakendusetapis. Samuti tuleb 
programmide esitamisel nõuda vähem 
üksikasjalikkust.

Or. pt

Muudatusettepanek 90
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ELi kaasrahastatud 
põllumajandustoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed ei tohi põhineda 
kaubamärkidel ega spetsiifilisel päritolul. 
Märgi või päritolu mainimine võib aga 
siiski pakkuda müügiedendusmeetmete 
raames võimendavat mõju, eelkõige 
kolmandates riikides. Seega tuleb 
kaubamärkidele ja päritolule anda 
eritingimustest, eelkõige tööstusomandi 
kaitse õigustest kinni pidades suurem 
nähtavus, säilitades õiglase tasakaalu 
üldiste sõnumite esile toomisega, milles 
käsitletakse ELi põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete olulisi 
omadusi.

(13) ELi kaasrahastatud põllumajanduslike 
toiduainete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed ei tohi põhineda 
kaubamärkidel ega spetsiifilisel päritolul. 
Märgi või päritolu mainimine võib aga 
siiski pakkuda müügiedendusmeetmete 
raames võimendavat mõju, eelkõige 
kolmandates riikides. Seega tuleb 
kaubamärkidele ja päritolule anda 
eritingimustest, eelkõige tööstusomandi 
kaitse õigustest kinni pidades suurem 
nähtavus, säilitades õiglase tasakaalu 
üldiste sõnumite esile toomisega, milles 
käsitletakse ELi põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete olulisi 
omadusi.
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Or. es

Muudatusettepanek 91
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EL püüab lihtsustada ühise 
põllumajanduspoliitika regulatiivset 
keskkonda. Seda lähenemisviisi tuleks 
kasutada ka põllumajandustoodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmeid 
käsitleva määruse puhul. Eelkõige tuleb 
läbi vaadata teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide haldamise 
põhimõtted, eesmärgiga neid lihtsustada ja 
võimaldada komisjonil sätestada 
programmiettepanekute esitamise ja 
valimise eeskirju ja menetlusi.

(14) EL püüab lihtsustada ühise 
põllumajanduspoliitika regulatiivset 
keskkonda. Seda lähenemisviisi tuleks 
kasutada ka põllumajandustoodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmeid 
käsitleva määruse puhul. Eelkõige tuleb 
läbi vaadata teavitamis- ja 
müügiedendusprogrammide haldamise 
põhimõtted, eesmärgiga neid lihtsustada ja 
võimaldada komisjonil pärast 
liikmesriikide erihuvide arvessevõtmist 
sätestada programmiettepanekute esitamise 
ja valimise eeskirju ja menetlusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 92
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest.
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja
võivad seega olla kõlblikud ELi poolseks 

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
ja liikmesriik kaasrahastavad osa 
meetmete maksumusest, mitte ei kata kõiki 
kulusid. Põllumajanduskriisi olukorras 
võib liidu kaasrahastamismäär olla siiski 
100 %. Sellisel juhul peaks olema 
võimalik võtta väljaspool tavamenetlust 
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rahastamiseks. kiiresti kriisimeetmeid. Teatavad haldus- ja 
personalikulud, mis ei ole seotud ühise 
põllumajanduspoliitika täideviimisega, 
moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi-poolseks 
rahastamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest. 
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi poolseks 
rahastamiseks.

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest. 
Liikmesriigid võivad kanda osa 
programmide kuludest. Teatavad haldus-
ja personalikulud, mis ei ole seotud ühise 
põllumajanduspoliitika täideviimisega, 
moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi-poolseks 
rahastamiseks.

Or. pl

Selgitus

Euroopa põllumajandussektori toetamise eesmägi täielikuks täitmiseks tuleb kasutada 
liikmesriikidest pärinevaid lisavahendeid.

Muudatusettepanek 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest.
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi poolseks 
rahastamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 95
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest.
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi poolseks 
rahastamiseks.

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest.
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi-poolseks 
rahastamiseks. Liidu 
kaasrahastamismäära ei tohi mingil 
tingimusel tõsta 100 %ni.

Or. nl
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Muudatusettepanek 96
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest. 
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi poolseks 
rahastamiseks.

(16) Kindlaks tuleb määrata meetmete 
rahastamise kriteeriumid. Selleks et 
suurendada ettepaneku teinud asutuste 
vastutust, oleks üldjuhul asjakohane, et EL 
katab ainult osa meetmete maksumusest. 
Teatavad haldus- ja personalikulud, mis ei 
ole seotud ühise põllumajanduspoliitika 
täideviimisega, moodustavad teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete lahutamatu osa ja 
võivad seega olla kõlblikud ELi-poolseks 
rahastamiseks. Osa kuludest võivad 
rahastada ka liikmesriigid.

Or. pt

Muudatusettepanek 97
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Vaja on kaaluda võimalust 
propageerida ka ilma kvaliteedimärgiseta 
toodete päritolu, rõhutades nende toodete 
omadusi ja kvaliteeti.

Or. pt

Muudatusettepanek 98
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
viitega toote päritolule, ettepaneku 
esitanud asutuste abikõlblikkuse 
kriteeriumidega, rakendusasutuste 
konkureerimistingimuste ja tingimustega, 
mille alusel ettepaneku esitanud asutusel 
lubatakse ellu viia programmi teatavaid osi 
ning teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
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viitega toote päritolule, ettepaneku esitanud 
asutuste abikõlblikkuse kriteeriumidega, 
rakendusasutuste konkureerimistingimuste 
ja tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi ning teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

viitega toote päritolule, ettepaneku esitanud 
asutuste abikõlblikkuse kriteeriumidega, 
rakendusasutuste konkureerimistingimuste 
ja tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi, strateegilisi 
prioriteete sätestavate tööprogrammidega 
ning teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kulude abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
kohased konsultatsioonid, sealhulgas
välisekspertidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
viitega toote päritolule, ettepaneku esitanud 
asutuste abikõlblikkuse kriteeriumidega, 
rakendusasutuste konkureerimistingimuste 
ja tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi ning teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
viitega toote päritolule, ettepaneku esitanud 
asutuste abikõlblikkuse kriteeriumidega, 
rakendusasutuste konkureerimistingimuste 
ja tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi ning teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
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kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega ja teiste seas ka 
liikmesriikidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. pt

Muudatusettepanek 101
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
viitega toote päritolule, ettepaneku esitanud 
asutuste abikõlblikkuse kriteeriumidega, 
rakendusasutuste konkureerimistingimuste 
ja tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi ning teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega. Komisjon peab 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
koostades jälgima, et kõik kasulikud 
dokumendid edastatakse õigel ajal, kohasel 
viisil ja samaaegselt Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

(18) Käesolevas määruses sätestatud 
meetmete ühtsuse ja tõhususe ning nende 
hea haldamise ja ELi rahastuse tõhusa 
kasutamise tagamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta kooskõlas ELi aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
kaubamärkide nähtavuse eritingimuste ja 
viitega toote päritolule, ettepaneku esitanud 
asutuste abikõlblikkuse kriteeriumidega, 
rakendusasutuste konkureerimistingimuste 
ja tingimustega, mille alusel ettepaneku 
esitanud asutusel lubatakse ellu viia 
programmi teatavaid osi ning teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimustega 
lihtprogrammide raames. On eriti oluline, 
et komisjon viiks oma eeltöö ajal läbi 
kohased konsultatsioonid, sealhulgas 
välisekspertidega ja liikmesriikide 
ekspertidega. Komisjon peab delegeeritud 
õigusakte ette valmistades ja koostades 
jälgima, et kõik kasulikud dokumendid 
edastatakse õigel ajal, kohasel viisil ja 
samaaegselt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et lihtsustada üleminekut 
määruses (EÜ) nr 3/2008 sätestatud 
süsteemilt käesolevas määruses sätestatud 
süsteemile tuleks komisjonile anda õigus 
võtta kooskõlas ELi aluslepingu artikliga 
290 vastu õigusakte seoses 
üleminekusätete kehtestamisega määruse 
(EÜ) nr 3/2008 ja käesoleva määruse sätete 
vahel.

(19) Selleks et lihtsustada üleminekut 
määruses (EÜ) nr 3/2008 sätestatud 
süsteemilt käesolevas määruses sätestatud 
süsteemile, antakse komisjonile
rakendamisvolitused üleminekusätete 
kehtestamiseks määruse (EÜ) nr 3/2008 ja 
käesoleva määruse sätete vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määruse täitmisel ühtsete 
tingimiste tagamiseks peaksid komisjonil 
olema rakendamisvolitused, et ta saaks 
võtta vastu rakendusakte, milles 
käsitletakse strateegilisi prioriteete 
sätestavat töökava, lihtprogrammide 
valikut, lihtprogrammide täitmise, 
järelevalve ja kontrolli tingimusi, selliste 
lepingute sõlmimise eeskirju, mis 
puudutavad käesoleva määruse raames 
valitud lihtprogrammide elluviimist, ning 
programmide mõjuhinnangu ühtset 
raamistikku. Neid volitusi tuleb kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201117.

(20) Käesoleva määruse täitmisel ühtsete 
tingimiste tagamiseks peaksid komisjonil 
olema rakendamisvolitused, et ta saaks 
võtta vastu rakendusakte, milles 
käsitletakse strateegilisi prioriteete 
sätestavat tööprogrammi, lihtprogrammide 
valikut, lihtprogrammide täitmise, 
järelevalve ja kontrolli tingimusi, selliste 
lepingute sõlmimise eeskirju, mis 
puudutavad käesoleva määruse raames 
valitud lihtprogrammide elluviimist, toote 
päritolule viitamise eritingimusi, 
ettepaneku esitanud üksuste 
abikõlblikkuse kriteeriume, 
rakendusasutuste 
konkureerimistingimusi, teavitamis- ja 
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müügiedendusmeetmete kulude 
abikõlblikkuse eritingimusi programmide 
raames ning programmide mõjuhinnangu 
ühtset raamistikku. Neid volitusi tuleb 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201117.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määruse täitmisel ühtsete 
tingimiste tagamiseks peaksid komisjonil 
olema rakendamisvolitused, et ta saaks 
võtta vastu rakendusakte, milles 
käsitletakse strateegilisi prioriteete 
sätestavat töökava, lihtprogrammide 
valikut, lihtprogrammide täitmise, 
järelevalve ja kontrolli tingimusi, selliste 
lepingute sõlmimise eeskirju, mis 
puudutavad käesoleva määruse raames 
valitud lihtprogrammide elluviimist, ning 
programmide mõjuhinnangu ühtset 
raamistikku. Neid volitusi tuleb kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201117.

(20) Käesoleva määruse täitmisel ühtsete 
tingimiste tagamiseks peaksid komisjonil 
olema rakendamisvolitused, et ta saaks 
võtta vastu rakendusakte, milles 
käsitletakse lihtprogrammide valikut, 
lihtprogrammide täitmise, järelevalve ja 
kontrolli tingimusi, selliste lepingute 
sõlmimise eeskirju, mis puudutavad 
käesoleva määruse raames valitud 
lihtprogrammide elluviimist, ning 
programmide mõjuhinnangu ühtset 
raamistikku. Neid volitusi tuleb kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201117.

__________________ __________________
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 

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

millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 105
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määruse täitmisel ühtsete 
tingimiste tagamiseks peaksid komisjonil 
olema rakendamisvolitused, et ta saaks 
võtta vastu rakendusakte, milles 
käsitletakse strateegilisi prioriteete 
sätestavat töökava, lihtprogrammide 
valikut, lihtprogrammide täitmise, 
järelevalve ja kontrolli tingimusi, selliste 
lepingute sõlmimise eeskirju, mis 
puudutavad käesoleva määruse raames 
valitud lihtprogrammide elluviimist, ning 
programmide mõjuhinnangu ühtset 
raamistikku. Neid volitusi tuleb kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201117.

(20) Käesoleva määruse täitmisel ühtsete 
tingimiste tagamiseks peaksid komisjonil 
olema rakendamisvolitused, et ta saaks 
võtta vastu rakendusakte, milles 
käsitletakse liikmesriikide esitatud teabe 
põhjal strateegilisi prioriteete sätestavat 
tööprogrammi, lihtprogrammide valikut, 
lihtprogrammide täitmise, järelevalve ja 
kontrolli tingimusi, selliste lepingute 
sõlmimise eeskirju, mis puudutavad 
käesoleva määruse raames valitud 
lihtprogrammide elluviimist, ning 
programmide mõjuhinnangu ühtset 
raamistikku. Neid volitusi tuleb kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201117.

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

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

Or. pt
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Muudatusettepanek 106
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturul või kolmandate riikide turgudel 
elluviidavaid teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid (edaspidi 
„teavitamis- ja müügiedendusmeetmed”) 
seoses põllumajandustoodete ja teatavate 
põllumajanduslike toiduainetega võib 
rahastada täielikult või osaliselt ELi 
eelarvest käesolevas määruses sätestatud 
tingimustel.

Nii siseturul, Euroopa, riikide, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil kui ka
kolmandate riikide turgudel, sealhulgas 
kasvavatel ülemaailmsetel turgudel,
elluviidavaid teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid (edaspidi 
„teavitamis- ja müügiedendusmeetmed”) 
seoses põllumajandustoodete ja teatavate 
põllumajanduslike toiduainetega tuleb 
käsitleda sama tähelepanelikult ning neid
võib rahastada täielikult või osaliselt ELi 
eelarvest käesolevas määruses sätestatud 
tingimustel.

Or. pt

Muudatusettepanek 107
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturul või kolmandate riikide turgudel 
elluviidavaid teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid (edaspidi 
„teavitamis- ja müügiedendusmeetmed”) 
seoses põllumajandustoodete ja teatavate
põllumajanduslike toiduainetega võib 
rahastada täielikult või osaliselt ELi 
eelarvest käesolevas määruses sätestatud 
tingimustel.

Siseturul või kolmandate riikide turgudel 
elluviidavaid teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeid (edaspidi 
„teavitamis- ja müügiedendusmeetmed”) 
seoses põllumajandustoodete ja töödeldud 
põllumajanduslike toodetega võib 
rahastada täielikult või osaliselt ELi 
eelarvest käesolevas määruses sätestatud 
tingimustel.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Eesmärgid

Artiklis 8 sätestatud tööprogramm hõlmab 
järgmisi eesmärke:

a) suurendada ELi toodete turuosa ja 
avada uusi turge, pöörates erilist 
tähelepanu suurima kasvupotentsiaaliga 
turgudele;

b) parandada ELi toodete 
konkurentsivõimet ja nähtavust nii 
Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool, 
eelkõige rahvusvahelise kaubanduse 
üleilmastumise ees kõige kaitsetumate 
toodete puhul;

c) teavitada tarbijaid kõrgetest 
standarditest, mida esitatakse ELi 
toodetele ühtse põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) kohaldamise tulemusel, pöörates 
erilist tähelepanu toidu ohutusele, 
autentsusele, toiteväärtusele ja 
tervislikkusele, loomade heaolule ja 
keskkonnasäästlikkusele;

d) suurendada teadlikkust Euroopa 
kvaliteedikavadest ja edendada nende 
tunnustamist (kaitstud geograafiline 
tähis, kaitstud päritolunimetus, 
garanteeritud traditsiooniline toode, 
mahepõllumajanduslik toode).

Or. en

Selgitus

Müügiedendusmeetmete eesmärgid tuleb selgelt määratleda ja lisada alusakti.
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Muudatusettepanek 109
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Eesmärgid

Artiklis 8 sätestatud tööprogramm hõlmab 
järgmisi eesmärke:

a) suurendada ELi põllumajandustoodete 
turuosa, pöörates erilist tähelepanu 
suurima kasvupotentsiaaliga turgudele;

b) taastada normaalsed turutingimused 
tõsiste häirete, tarbijate usalduse 
kaotamise või muude konkreetsete 
probleemide korral;

c) parandada ELi põllumajandustoodete 
konkurentsivõimet ja nähtavust nii liidus 
kui ka väljaspool liitu, eelkõige 
rahvusvahelise kaubanduse 
üleilmastumise ees kõige kaitsetumate 
toodete puhul;

d) teavitada tarbijaid kõrgetest 
standarditest, mida esitatakse ELi 
põllumajandustoodetele ühtse 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) elluviimise 
tulemusel.

Or. pl

Selgitus

Tööprogrammi sisu tuleb määratleda täpsemalt. See võimaldab tagada, et ELi 
põllumajandusettevõtjad ja toiduainete tootjad saavad pärast rangete kvaliteedi- ja 
toiduohutusstandardite täitmist ja põllumajandussaaduste turu kasvava konkurentsi 
tingimustes kätte väljateenitud tulu. Seejuures tuleb tagada, et teavitamis- ja 
edendusmeetmeteks mõeldud Euroopa Liidu toetused laieneksid vaid toodetele, mis on 
täielikult ELi päritolu.
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Muudatusettepanek 110
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Eesmärgid

Artiklis 8 sätestatud tööprogramm hõlmab 
järgmisi eesmärke:

a) suurendada liidu toodete turuosa, 
pöörates erilist tähelepanu suurima 
kasvupotentsiaaliga turgudele;

b) parandada liidu toodete 
konkurentsivõimet ja nähtavust nii liidus 
kui ka väljaspool liitu, eelkõige 
rahvusvahelise kaubanduse 
üleilmastumise ees kõige kaitsetumate 
toodete puhul;

c) teavitada tarbijaid kõrgetest 
standarditest, mida esitatakse ELi 
toodetele ühtse põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) kohaldamise tulemusel.

Or. it

Muudatusettepanek 111
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed siseturul Meetmed siseturul ja kolmandates riikides

Or. en

Selgitus

Selleks et müügiedendusmeetmed oleksid hästi tasakaalustatud, peaksid 
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müügiedendusmeetmed olema kättesaadavad nii siseturul kui ka kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 112
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed siseturul Meetmed siseturul ja kolmandates riikides

Or. en

Muudatusettepanek 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed siseturul Meetmed siseturul ja kolmandates riikides

Or. en

Muudatusettepanek 114
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abikõlblikud meetmed siseturul on 
järgmised:

Abikõlblikud meetmed on järgmised:

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abikõlblikud meetmed siseturul on 
järgmised:

Abikõlblikud meetmed siseturul ja 
kolmandates riikides on järgmised:

Or. en

Selgitus

Selleks et müügiedendusmeetmed oleksid hästi tasakaalustatud, peaksid 
müügiedendusmeetmed olema kättesaadavad nii siseturul kui ka kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 116
Hynek Fajmon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete omadusi, 
sealhulgas rõhutada ELi 
põllumajanduslike tootmisviiside 
eripärasid, eelkõige toidu ohutust, 
autentsust, toiteväärtust ja tervislikkust, 
loomade heaolu või keskkonnasäästlikkust;

Or. en

Selgitus

Selleks et müügiedendusmeetmed oleksid hästi tasakaalustatud, peaksid 
müügiedendusmeetmed olema kättesaadavad nii siseturul kui ka kolmandates riikides.
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Muudatusettepanek 117
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid – nn Euroopa 
tootmismudelit –, eelkõige neid, mis 
käsitlevad tootmismeetodeid, geograafilist 
päritolu, eri traditsioone või kultuurilist 
tausta, toidu ohutust ja autentsust, toidu 
päritolu väljaselgitamise võimalust,
toiteväärtust ja tervislikkust, töötingimusi, 
loomade heaolu või keskkonnasäästlikkust;

Or. pt

Muudatusettepanek 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, jälgitavust, toiduainete 
tarneahela läbipaistvust, autentsust, 
toidukultuuri, toiteväärtust ja tervislikkust, 
loomade heaolu või keskkonnasäästlikkust;

Or. fi

Selgitus

Teavitamismeetmete loend peaks olema laiaulatuslik ja kõikehõlmav. Jälgitavus ja 
toiduainete tarneahela läbipaistvus on toiduohutuse olulised osad. Sellised meetmed on 
tähtsad ka tarbijate usalduse seisukohast.



AM\1019268ET.doc 47/147 PE529.733v01-00

ET

Muudatusettepanek 119
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, jälgitavust, ELi 
märgistamissüsteeme, autentsust, ajalugu, 
toiteväärtust ja tervislikkust, loomade 
heaolu, jätkusuutlikkust,
keskkonnasäästlikkust või muid 
tootmisstandardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Liam Aylward

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, tagatud kvaliteeti, jälgitavust, 
jätkusuutlikkust, autentsust, toiteväärtust 
ja tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 121
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, jälgitavust, jätkusuutlikkust, 
autentsust, toiteväärtust ja tervislikkust, 
loomade heaolu või keskkonnasäästlikkust;

Or. en

Selgitus

Kõrgelt arenenud toidu jälgitavuse süsteemid on Euroopa Liidu liikmesriikide 
põllumajanduslike tootmisviiside keskne tunnus. Lisaks muutub meie toodetava toidu 
jätkusuutlikkus üha olulisemaks valdkonnaks ja probleemiks nii poliitikakujundajate kui ka 
tarbijate jaoks. Seda silmas pidades on oluline nendele alusmääruses sõnaselgelt viidata, et 
luua seadusandjate ja ettepaneku esitanud üksuste jaoks selgus ja kindlus.

Muudatusettepanek 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, jälgitavust, jätkusuutlikkust, 
autentsust, toiteväärtust ja tervislikkust, 
loomade heaolu või keskkonnasäästlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamis- ja müügiedendusmeetmed, 
mille eesmärk on rõhutada ELi 
põllumajanduslike toiduainete
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

Or. es

Muudatusettepanek 124
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toidu 
ohutust, autentsust, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu või 
keskkonnasäästlikkust;

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada ELi põllumajanduslike 
tootmisviiside eripärasid, eelkõige toiduga 
kindlustatust, toidu autentsust, 
toiteväärtust ja tervislikkust, loomade 
heaolu või keskkonnasäästlikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teavitamismeetmed artikli 5 lõikes 4 
osutatud teemade kohta.

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete omadusi ja 
artikli 5 lõikes 4 osutatud teemasid.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teavitamis- ja müügiedendusmeetmed 
äärepoolseimates piirkondades toodetud 
kvaliteetsete põllumajandustoodete jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) müügiedendusmeetmed, millega 
lisaks liidu põllumajandusliku 
tootmismudeli – nn Euroopa 
tootmismudeli – eripärade esiletoomisele 
püütakse suurendada Euroopa kohalikust 
ja piirkondlikust tootmisest pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki. 
Samuti tuleb ellu viia 
müügiedendusmeetmeid, et suurendada 
kohaliku põllumajanduse ja väikese 
ulatusega turustusahelate potentsiaali;

Or. pt

Muudatusettepanek 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

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

b a) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki;

Or. pl

Selgitus

Muudatus tuleneb põhjenduste 2 ja 4 muudatustest.

Muudatusettepanek 129
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki;

Or. en

Selgitus

Selleks et müügiedendusmeetmed oleksid hästi tasakaalustatud, peaksid 
müügiedendusmeetmed olema kättesaadavad nii siseturul kui ka kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

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

b a) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada ELis toodetud 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki;

Or. it

Muudatusettepanek 132
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada liidust pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki;

Or. it

Selgitus

Müügiedendus- ja teavitamismeetmed ei kahjusta vaba konkurentsi Euroopa ettevõtete vahel 
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rohkem kui teised ELi õigusnormides põllumajandusettevõtete jaoks ettenähtud toetusvormid. 
Müügiedendus peab olema siseturul lubatud ka seepärast, et vaja on jätkuvalt tugevdada ELi 
toodete tundmist ja kohalolu siseturul, arvestades üha suuremat konkurentsisurvet Euroopa-
välistelt toodetelt.

Muudatusettepanek 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kaitstud päritolunimetuse, kaitstud 
geograafilise tähise ja garanteeritud 
traditsioonilise toote kaitse ja autentsuse 
tagamise meetmed;

Or. en

Selgitus

Võltsimise vastu võitlemiseks oleks vaja ette näha liidu vahendid nende tootjate ja töötlejate 
rühmade aitamiseks, kes täidavad määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja 
toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 45 punktides a ja b ettenähtud ülesandeid.

Muudatusettepanek 134
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed, millega saab rakendada 
määruse 1151/2012 
(põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta) artikli 45 
punktides a ja b ettenähtud meetmeid;

Or. it
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Muudatusettepanek 135
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada põllumajandustoodete ja 
töödeldud põllumajanduslike toodete 
omadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada 
äärepoolseimatest piirkondades pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki, 
arvestades nende piirkondade piiratud 
juurdepääsu turgudele, tingimusel et 
toodetele, mille müüki edendatakse, ei 
anta konkurentsieelist mandri-Euroopa 
toodete ees;

Or. pt

Muudatusettepanek 137
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki;

Or. it

Muudatusettepanek 138
Sandra Kalniete

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) müügiedendusmeetmed, mille 
eesmärk on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja töödeldud 
põllumajanduslike toodete müüki;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) põllumajandustoodete ja teatavate 
põllumajanduslike toiduainete alased 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmed, 
tingimusel et neile on iseloomulik lühike 
toidutarneahel, eelistades nii kohalikke 
turge ja kohalikku tootmist.

Or. pt
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Muudatusettepanek 140
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud

Meetmed kolmandates riikides

Abikõlblikud meetmed kolmandates 
riikides on järgmised:

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete omadusi ja 
artikli 5 lõikes 4 osutatud teemasid;

b) müügiedendusmeetmed, mille eesmärk 
on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki.

Or. en

Selgitus

Selleks et müügiedenduspoliitika oleks hästi tasakaalustatud, peaksid müügiedendusmeetmed 
olema kättesaadavad nii siseturul kui ka kolmandates riikides. Artikkel 3 liidetakse seetõttu 
artikliga 2.

Muudatusettepanek 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud

Meetmed kolmandates riikides

Abikõlblikud meetmed kolmandates 
riikides on järgmised:

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
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rõhutada põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete omadusi ja 
artikli 5 lõikes 4 osutatud teemasid;

b) müügiedendusmeetmed, mille eesmärk 
on suurendada EList pärit 
põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete müüki.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitamismeetmed, mille eesmärk on 
rõhutada põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete omadusi ja 
artikli 5 lõikes 4 osutatud teemasid;

a) teavitamis- ja müügiedendusmeetmed, 
mille eesmärk on rõhutada liidu 
põllumajanduslike tootmisviiside 
eripärasid, eelkõige toidu ohutust, 
jälgitavust, ELi märgistamissüsteeme, 
autentsust, ajalugu, toiteväärtust ja 
tervislikkust, loomade heaolu, 
jätkusuutlikkust, keskkonnasäästlikkust 
või muid tootmisstandardeid ja artikli 5 
lõikes 4 osutatud teemasid;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) meetmed, mille eesmärk on 
parandada artikli 5 lõike 4 punktis a 
osutatud kvaliteedikavade seisukohast 
oluliste toodete kaitset;
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Or. fr

Muudatusettepanek 144
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teavitamis- ja müügiedendusmeetmed 
äärepoolseimates piirkondades toodetud 
kvaliteetsete põllumajandustoodete jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei 
tohi põhineda kaubamärkidel. Toodete 
kaubamärgid võivad siiski nähtavad olla 
toodete demonstreerimisel või 
degusteerimisel ning samuti teabe- ja 
reklaammaterjalidel, tingimusel et peetakse 
kinni artikli 6 punkti a alusel 
vastuvõetavatest eritingimistest.

1. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei 
tohi põhineda kaubamärkidel. Toodete 
kaubamärgid võivad siiski nähtavad olla 
toodete demonstreerimisel või 
degusteerimisel ning samuti teabe- ja 
reklaammaterjalidel, tingimusel et peetakse 
kinni järgmistest tingimustest:

Or. de

Muudatusettepanek 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) märkida tuleb mitu kaubamärki;

Or. de

Muudatusettepanek 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nähtaval võib olla ettepaneku esitanud 
üksuse liikmete iga kaubamärk;

Or. de

Muudatusettepanek 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) iga kaubamärk on võrdselt nähtav ja

Or. de

Muudatusettepanek 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaubamärgi graafiline kujutis peab 
olema vormilt väiksem kui meetme 
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sõnum.

Or. de

Muudatusettepanek 150
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed 
ei tohi õhutada toodete tarbimist nende 
päritolu pärast. Toodete päritolu võib 
siiski nähtav olla teabe- ja 
reklaammaterjalidel, tingimusel et peetakse 
kinni artikli 6 punktiga b kooskõlas 
vastuvõetavatest eritingimistest.

2. Toodete päritolu võib nähtav olla teabe-
ja reklaammaterjalidel, tingimusel et 
peetakse kinni artikli 6 punktiga b 
kooskõlas vastuvõetavatest eritingimustest.

Or. pt

Muudatusettepanek 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei 
tohi õhutada toodete tarbimist nende 
päritolu pärast. Toodete päritolu võib siiski 
nähtav olla teabe- ja reklaammaterjalidel, 
tingimusel et peetakse kinni artikli 6 
punktiga b kooskõlas vastuvõetavatest 
eritingimistest.

2. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei 
tohi õhutada toodete tarbimist nende 
päritolu pärast. Toodete päritolu võib siiski 
nähtav olla teabe- ja reklaammaterjalidel, 
tingimusel et peetakse kinni järgmistest 
tingimustest:

Or. de

Muudatusettepanek 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei 
tohi õhutada toodete tarbimist nende 
päritolu pärast. Toodete päritolu võib siiski 
nähtav olla teabe- ja reklaammaterjalidel, 
tingimusel et peetakse kinni artikli 6 
punktiga b kooskõlas vastuvõetavatest
eritingimistest.

2. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei 
tohi õhutada toodete tarbimist nende 
päritolu pärast. Toodete päritolu võib siiski 
nähtav olla teabe- ja reklaammaterjalidel, 
tingimusel et peetakse kinni artikli 5 
punktis a märgitud eritingimustest.

Or. en

Selgitus

Toodete päritolu märkimise eeskirjad on oluline valdkond, mis tuleks sätestada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse tasandil.

Muudatusettepanek 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määruse (EL) nr 1151/2011 alusel 
registreeritud toodete puhul kaitstud 
päritolunimetus;

Or. de

Muudatusettepanek 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) siseturule suunatud meetmete puhul 
võib päritolu esitada Euroopa teabest 
ainult graafiliselt väiksemas vormis ja

Or. de

Muudatusettepanek 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kolmandate riikide turgudele suunatud 
meetmete puhul võib päritolu esitada 
samamoodi nagu Euroopa teavet.

Or. de

Muudatusettepanek 156
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tooted, mille kasutamine (eriti kui 
seda tehakse tihti) võib kahjustada 
rahvatervist, jäetakse vastavalt 
käesolevale määrusele toimuvast 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
täielikust või osalisest rahastamisest välja.

Or. nl

Muudatusettepanek 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 41619 I 
lisas, ning tubakas;

a) puuvill ja põllumajandustooted, mis on 
loetletud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) I lisas, välja 
arvatud tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. es

Selgitus

Kuigi puuvilla ei ole ELi toimimise lepingu I lisas märgitud, on puuvill põllumajandustoode, 
mida ei tohi käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 158
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, ning tubakas;

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
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korralduse kohta, ELT …... korralduse kohta, ELT …...

Or. it

Selgitus

Ühenduse eriprogrammides kalandussektori jaoks ettenähtud müügiedendusmeetmetega 
rahastatakse üksikuid teavitamis- ja müügiedendusmeetmeid, mida ei saa võrrelda rohkem 
struktureeritud üksustega, mille jaoks antakse käesoleva määruse alusel toetust. Arvestades 
ka sektoris valitsevat kriisi, on vaja lisada abikõlblike toodete hulka ka kalandus- ja 
vesiviljelustooted.

Muudatusettepanek 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, ning tubakas;

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. en

Selgitus

Kalandus- ja vesiviljelustooteid ei tohiks määruse kohaldamisalast välja jätta, kuna üle 60 % 
liidus tarbitavast kalast on imporditud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et teeksime rohkem 
pärismaiste ja jätkusuutlike kalatoodete müügi edendamiseks nii liidus kui ka väljaspool liitu.

Muudatusettepanek 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416] I lisas, 
ning tubakas;

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandustooted, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
[KOM(2011) 416] I lisas, ning tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [COM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [COM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. pl

Selgitus

Vesiviljelusest pärinevaid tooteid tuleb lisaks toetada nii siseturul kui ka kolmandates 
riikides.

Muudatusettepanek 161
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 41619 I lisas,
ning tubakas;

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 41619 I lisas,
juhul kui need on toiduaine ainus 
koostisosa, ning tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
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korralduse kohta, ELT …... korralduse kohta, ELT …...

Or. es

Muudatusettepanek 162
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, ning tubakas;

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, ja kalakonservid, 
välja arvatud ülejäänud kalandus- ja 
vesiviljelustooted, mis on loetletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr [KOM(2011) 416]19 I lisas, ning 
tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. pt

Muudatusettepanek 163
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, ning tubakas;

a) ühenduse päritolu põllumajandustooted, 
mis on loetletud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „alusleping”) I lisas, 
välja arvatud kalandus- ja 
vesiviljelustooted, mis on loetletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr [KOM(2011) 416]19 I lisas, ning 
tubakas;
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__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. it

Selgitus

Kooskõlas ettepaneku põhjendusega 2 ja artikliga 8, et „teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed aitavad suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet”, on 
vaja keskendada müügiedendusmeetmed ja nende rahaline toetamine ühenduse päritolu 
toodetele.

Muudatusettepanek 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, ning tubakas;

a) ühenduse päritolu põllumajandustooted, 
mis on loetletud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „alusleping”) I lisas, 
välja arvatud kalandus- ja 
vesiviljelustooted, mis on loetletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr [KOM(2011) 416]19 I lisas, ning 
tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. it

Muudatusettepanek 165
Brian Simpson

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

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, ning tubakas;

a) põllumajandustooted, mis on loetletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„alusleping”) I lisas, välja arvatud 
kalandus- ja vesiviljelustooted, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [KOM(2011) 416]19 I 
lisas, vein, piiritusjoogid ning tubakas;

__________________ __________________
19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

19 Määrus (EL) nr [KOM(2011) 416] 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, ELT …...

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada alkoholi müügiedendust. See ei oleks kooskõlas ELi alkoholialase 
ennetustegevusega ja läheks vastuollu mitmete teiste ELi võetud poliitikameetmetega, nt ELi 
tervishoiupoliitika, ELi alkoholistrateegia ja ELi kohustustega, mis on seotud WHO 
tegevusega (WHO globaalne alkoholistrateegia).

Muudatusettepanek 166
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) töödeldud põllumajandustooted, mis 
ei ole loetletud aluslepingu I lisas;

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) töödeldud põllumajanduslikud tooted;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Giancarlo Scottà

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas, 
tingimusel et kasutatud 
põllumajandustoore on toodetud 
ettepaneku esitanud üksuse riigis 
lihtprogrammide puhul või et 
põllumajandustoore on toodetud 
ettepaneku esitanud üksuste riikides mitut 
riiki hõlmavate programmide puhul;

Or. it

Selgitus

Ettepaneku põhjenduses 2 ja artiklis 8 väljendatud põhimõtte, et „teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed aitavad suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet”, 
alusel on vaja vältida, et võidaks edendada töödeldud tooteid, mis on toodetud 
ühendusevälisest toorainest.

Muudatusettepanek 169
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas, 
olenemata sellest, kas nendel 
konkreetsetel toodetel on kaitstud 
geograafiline tähis või mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) põllumajandustooted ja
põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas või mis 
on hõlmatud määrusega (EÜ) 
nr 834/2007;

Or. fr

Selgitus

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Muudatusettepanek 171
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 172
Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) EList pärinevad põllumajanduslikud 
toiduained, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1151/2012 I lisas, ja puuvill;

Or. pl

Selgitus

Euroopa müügiedendussüsteem peaks hõlmama ainult Euroopa Liidust pärinevaid tooteid, et 
Euroopa põllumajandusettevõtjatele ja töötlejatele oleks tagatud tulu oma tööst. Samuti peab 
puuvill kuuluma toetatavate toodete hulka, sest ka see on põllumajandustoode.

Muudatusettepanek 173
Francesca Barracciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) ühenduse päritolu põllumajanduslikud 
toiduained, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
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1151/2012 I lisas;

Or. it

Selgitus

Kooskõlas ettepaneku põhjendusega 2 ja artikliga 8, et „teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed aitavad suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet”, on 
vaja keskendada müügiedendusmeetmed ja nende rahaline toetamine ühenduse päritolu 
toodetele.

Muudatusettepanek 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajanduslikud toiduained, mis on 
loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1151/2012 I lisas;

b) ühenduse päritolu põllumajanduslikud 
toiduained, mis on loetletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1151/2012 I lisas;

Or. it

Muudatusettepanek 175
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1151/2012 alusel 
vabatahtliku kvaliteedimärgiga 
toiduained;

Or. it
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Muudatusettepanek 176
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaitstud geograafilise tähisega 
piiritusjoogid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 110/200820

tähenduses.

välja jäetud

__________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 
2008, piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 
13.2.2008, lk 16).

Or. fi

Selgitus

Võttes arvesse alkohoolsetest jookidest tulenevaid tõsiseid tagajärgi rahvatervisele, ei peaks 
EL toetama nende turundust.

Muudatusettepanek 177
Brian Simpson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaitstud geograafilise tähisega 
piiritusjoogid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 110/200820

tähenduses.

välja jäetud

__________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 
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2008, piiritusjookide määratlemise, 
kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 
13.2.2008, lk 16).

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada alkoholi müügiedendust. See ei oleks kooskõlas ELi alkoholialase 
ennetustegevusega ja läheks vastuollu mitmete teiste ELi võetud poliitikameetmetega, nt ELi 
tervishoiupoliitika, ELi alkoholistrateegia ja ELi kohustustega, mis on seotud WHO 
tegevusega (WHO globaalne alkoholistrateegia).

Muudatusettepanek 178
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaitstud geograafilise tähisega
piiritusjoogid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 110/200820

tähenduses.

c) piiritusjoogid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 110/200820

tähenduses.

__________________ __________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 2008, 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, 
lk 16).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 2008, 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, 
lk 16).

Or. pt

Muudatusettepanek 179
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) äärepoolseimates piirkondades 
toodetud kvaliteetsed 
põllumajandustooted.

Or. pt

Muudatusettepanek 180
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kõik mahepõllumajanduslikud 
toiduained.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kvaliteetsed tootmismeetodid, mis on 
heaks kiidetud õigusaktidega, millega 
võeti siseriiklikusse õigusesse üle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks.

Or. it
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Muudatusettepanek 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) vein Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1308/2013 II osa 
II jaotise 2. jaos.

Or. it

Muudatusettepanek 183
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vein võib olla teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega hõlmatud 
tingimusel, et kõnealusesse programmi 
kuulub ka teisi lõike 1 punktis a või b 
osutatud tooteid.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Võttes arvesse alkohoolsetest jookidest tulenevaid tõsiseid tagajärgi rahvatervisele, ei peaks 
EL toetama nende turundust.

Muudatusettepanek 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vein võib olla teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega hõlmatud 
tingimusel, et kõnealusesse programmi 
kuulub ka teisi lõike 1 punktis a või b 
osutatud tooteid.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vein peab üldiselt kuuluma Euroopa müügiedenduspoliitikasse, olenemata sellest, et seda 
poliitikat seostatakse teiste põllumajandustoodetega.

Muudatusettepanek 185
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vein võib olla teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega hõlmatud 
tingimusel, et kõnealusesse programmi 
kuulub ka teisi lõike 1 punktis a või b 
osutatud tooteid.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 186
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vein võib olla teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega hõlmatud 
tingimusel, et kõnealusesse programmi 
kuulub ka teisi lõike 1 punktis a või b 

välja jäetud
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osutatud tooteid.

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada alkoholi müügiedendust. See ei oleks kooskõlas ELi alkoholialase 
ennetustegevusega ja läheks vastuollu mitmete teiste ELi võetud poliitikameetmetega, nt ELi 
tervishoiupoliitika, ELi alkoholistrateegia ja ELi kohustustega, mis on seotud WHO 
tegevusega (WHO globaalne alkoholistrateegia).

Muudatusettepanek 187
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vein võib olla teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega hõlmatud 
tingimusel, et kõnealusesse programmi 
kuulub ka teisi lõike 1 punktis a või b 
osutatud tooteid.

2. Vein võib olla teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega hõlmatud 
tingimusel, et kõnealusesse programmi 
kuulub ka teisi lõike 1 punktis a või b 
osutatud tooteid ja et see hõlmab kaitstud 
päritolunimetusega veine ja geograafilise 
tähisega veine.

Or. it

Selgitus

Päritolu on Euroopa veinide kvaliteeti ja kultuuri- ja turuväärtust tugevalt iseloomustav 
tegur.

Muudatusettepanek 188
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
piiritusjookide ja lõikes 2 osutatud veini 
puhul on siseturule suunatud meetmed 
piiratud tarbijate teavitamisega Euroopa 
kvaliteedikavadest seoses geograafiliste 
tähistega.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Võttes arvesse alkohoolsetest jookidest tulenevaid tõsiseid tagajärgi rahvatervisele, ei peaks 
EL toetama nende turundust.

Muudatusettepanek 189
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
piiritusjookide ja lõikes 2 osutatud veini 
puhul on siseturule suunatud meetmed 
piiratud tarbijate teavitamisega Euroopa 
kvaliteedikavadest seoses geograafiliste 
tähistega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

EL ei tohiks rahastada alkoholi müügiedendust. See ei oleks kooskõlas ELi alkoholialase 
ennetustegevusega ja läheks vastuollu mitmete teiste ELi võetud poliitikameetmetega, nt ELi 
tervishoiupoliitika, ELi alkoholistrateegia ja ELi kohustustega, mis on seotud WHO 
tegevusega (WHO globaalne alkoholistrateegia).

Muudatusettepanek 190
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
piiritusjookide ja lõikes 2 osutatud veini 
puhul on siseturule suunatud meetmed 
piiratud tarbijate teavitamisega Euroopa 
kvaliteedikavadest seoses geograafiliste 
tähistega.

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
piiritusjookide ja veini puhul on siseturule 
suunatud meetmed piiratud tarbijate 
teavitamisega Euroopa kvaliteedikavadest 
seoses geograafiliste tähistega.

Or. fr

Muudatusettepanek 191
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
piiritusjookide ja lõikes 2 osutatud veini 
puhul on siseturule suunatud meetmed 
piiratud tarbijate teavitamisega Euroopa 
kvaliteedikavadest seoses geograafiliste 
tähistega.

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
piiritusjookide puhul on siseturule 
suunatud meetmed piiratud tarbijate 
teavitamisega Euroopa kvaliteedikavadest 
seoses geograafiliste tähistega.

Or. it

Muudatusettepanek 192
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 2 punktis b ja artikli 3 punktis a
osutatud teemad on järgmised:

4. Artikli 2 punktides b, c ja d osutatud 
teemad on järgmised:

Or. en
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Muudatusettepanek 193
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kvaliteedikavad, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr 1151/2012, määruses 
(EÜ) nr 110/2008 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
XXX/20… [millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] artiklis 
70;

a) kvaliteedikavad, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr 1151/2012, sealhulgas 
sama määruse (EL) nr 1151/2012 
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 osutatud nimed, 
sümbolid ja tähised, määruses (EÜ) nr 
110/2008 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) XXX/20… 
[millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
(ÜTK määrus) (KOM(2011) 626)] artiklis 
70;

Or. it

Muudatusettepanek 194
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mahepõllumajanduslik tootmine, nagu 
on määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 
834/200721;

b) mahepõllumajanduslik tootmine, nagu 
on määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 
834/200721, kaasa arvatud ELi ja riiklikud 
mahepõllumajanduse logod;

__________________ __________________
21 Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 
28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).

21 Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 
28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemid, 
mida on tunnustatud kooskõlas ELi 
suunistega põllumajandustoodete ja 
toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise 
süsteemide parimate tavade kohta;

Or. de

Selgitus

Toidu kvaliteedi teema edendamiseks on lisaks ELi kõrgetele standarditele vaja ka 
täiendavaid kõrgemaid kvaliteedikriteeriume, nt kaitstud geograafiline tähis / kaitstud 
päritolunimetus või võrreldavad riiklikud kvaliteedikavad. Kui nendest on ELile teatatud, 
vastavad need kõikidele konkurentsinõuetele ja võivad müügiedendusprogrammidest samuti 
toetust saada.

Muudatusettepanek 196
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Vabatahtlikud kvaliteedisüsteemid 
vastavalt dokumendile „Komisjoni teatis –
ELi suunised põllumajandustoodete ja 
toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise 
süsteemide parimate tavade kohta” 
(2010/C341/04);

Or. pl
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Selgitus

Vabatahtlikud kvaliteedisüsteemid on tarneahela kõigis lülides avatud kõigile osalistele, 
toetades Euroopa põllumajanduse lisandväärtust.

Muudatusettepanek 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) aluslepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete liidu või riiklikud 
kvaliteedikavad või muud sarnased 
meetmed, mis tagavad toiduainete 
kvaliteedi ja ohutuse;

Or. en

Selgitus

Määruse kohaldamisalas tuleb arvesse võtta muid tooteid kui kaitstud päritolunimetusega 
tooted, kaitstud geograafilise tähisega tooted ja garanteeritud traditsioonilised tooted.
Määruse kohaldamisalas tuleb arvesse võtta ka põllumajandustoodete liidu või riiklikke 
kvaliteedikavasid.

Muudatusettepanek 198
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) aluslepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete liidu või riiklikud 
kvaliteedikavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustoodete ja toiduainete 
riiklikud kvaliteedikavad;

Or. en

Selgitus

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Muudatusettepanek 200
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustoodete ja toiduainete 
riiklikud kvaliteedikavad;

Or. en

Selgitus

Riiklikud kvaliteedikavad tuleks lisada, nagu see on praeguste õigusaktide kohaselt, et 
saavutada eesmärk suurendada teadlikkust Euroopa põllumajanduslike toiduainete tootmise 
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kõrgetest standarditest, ohutusest, tervishoiu ja loomade heaolu aspektidest.

Muudatusettepanek 201
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustoodete ja 
põllumajanduslike toiduainete riiklikud 
kvaliteedikavad;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kolmandate riikide programmide 
puhul riiklikud kvaliteedikavad;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) aluslepingu I lisas loetletud 
põllumajandustoodete liidu või riiklikud 
kvaliteedikavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) määruse 1305/2013 artikli 16 lõike 1 
punktis b osutatud kvaliteedikavad;

Or. it

Muudatusettepanek 205
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lühikesed tarneahelad ja kohaliku 
toodangu otsemüük;

Or. it

Selgitus

On asjakohane julgustada otsemüüki ja lühikese tarneahela väljakujundamist asjakohaste 
müügiedendus- ja teavitamismeetmetega, eriti siseturul, et aidata edendada kohalikke 
ettevõtteid ja territooriumi kooskõlas tarbijate nõudmistega.

Muudatusettepanek 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kvaliteetsed tootmismeetodid, mis on 
heaks kiidetud õigusaktidega, millega 
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võeti siseriiklikusse õigusesse üle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 207
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) kolmandate riikide programmide 
puhul erasektori kvaliteedikavad, mis on 
toiduohutusega seotud tootmisstandardite, 
loomade heaolu ja jätkusuutlikkuse 
poolest ELi kehtestatud õiguslikest 
nõuetest rangemad.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) riikide vabatahtlikud 
sertifitseerimissüsteemid kooskõlas ELi
suunistega põllumajandustoodete ja 
toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise 
süsteemide parimate tavade kohta.

Or. it
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Selgitus

Vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga suurendada 
Euroopa toodangu kvaliteeti. On strateegilise tähtsusega julgustada tootjaid, kes ei saa 
ühineda Euroopa kvaliteedikavadega, investeerima siiski oma toodete kvaliteedi 
parandamisse riiklike sertifitseerimissüsteemide kaudu, mille nähtavuse huvides tuleb neid 
piisavalt tunnustada, nendest teavitada ja neid edendada.

Muudatusettepanek 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) määruse EÜ nr 1305/2013 artikli 16 
lõike 1 punktis b osutatud 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
kvaliteedikavad.

Or. it

Muudatusettepanek 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Toodete päritolu võib märkida seoses 
artikli 2 lõikes 1 märgitud meetmetega.

Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt 
artiklile 24 vastu rakendusakte, mis 
käsitlevad toodete päritolu märkimise 
eritingimusi.

Or. en
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Selgitus

Toodete päritolu märkimise eeskirjad on oluline valdkond, milles tuleks kokku leppida 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse tasandil.

Muudatusettepanek 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse:

a) kaubamärkide nähtavuse eritingimusi 
toodete demonstreerimise või 
degusteerimise ajal või teabe- ja 
reklaammaterjalidel, nagu on osutatud 
artikli 4 lõikes 1;

b) toodete päritolule viitava märgistusega 
seotud tingimusi, nagu on osutatud artikli 
4 lõikes 2.

Or. de

Muudatusettepanek 212
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud volitused Delegeeritud ja rakendamisvolitused

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Béla Glattfelder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toodete päritolule viitava märgistusega 
seotud tingimusi, nagu on osutatud artikli 
4 lõikes 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toodete päritolule viitava märgistusega 
seotud tingimusi, nagu on osutatud artikli 
4 lõikes 2.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toodete päritolu märkimise eeskirjad on oluline valdkond, mis tuleks sätestada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse tasandil.

Muudatusettepanek 215
Béla Glattfelder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastavalt artiklile 24 
rakendusaktidega vastu toodete päritolu 
märkimise tingimused, nagu on osutatud 
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artikli 4 lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sektoritevahelised asutused, 
eraettevõtjad ja VKEd põllumajandusliku 
toidutööstuse sektoris.

Or. ro

Muudatusettepanek 217
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 3 
lõikes 2 osutatud rühmad, mis peavad 
olema programmi esemeks oleva 
kvaliteedikava suhtes representatiivsed.

Or. it

Muudatusettepanek 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepaneku esitanud üksused tegutsevad 
võimaluse korral vähemalt ühes 
liikmesriigis asjaomase sektori 
esindajana.

Or. en

Selgitus

Konkursikutsele vastavad asutused peaksid tegutsema võimaluse korral sektori esindajana.
Konkureerivate asutuste puhul tuleks abikõlblikkuse kriteeriumide hindamisel seda 
kriteeriumi arvesse võtta.

Muudatusettepanek 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepaneku esitanud üksus peab 
esindama sektorit riiklikul või Euroopa 
tasandil.

Esitatud programmid tuleb teostada 
vähemalt ühe aasta ja kõige kauem kolme 
aasta jooksul ja need peavad olema 
olulise ulatusega, mis vastab vähemalt 
riiklikule tasandile.

Or. de

Muudatusettepanek 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed 
aitavad suurendada Euroopa 
põllumajanduse konkurentsivõimet nii 
siseturul kui ka kolmandates riikides.
Saavutatavad eesmärgid kehtestatakse 
lõikes 2 osutatud tööprogrammis.

1. Teavitamis- ja müügiedendusmeetmed 
aitavad suurendada Euroopa 
põllumajanduse konkurentsivõimet nii 
siseturul kui ka kolmandates riikides.
Saavutatavad eesmärgid kehtestatakse 
lõikes 2 osutatud iga-aastases 
tööprogrammis ja saadetakse teavitamise 
eesmärgil Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Menetluse avatuse tagamiseks peab Euroopa Parlamendil ja nõukogul olema võimalus 
tööprogrammi igal aastal arutada.

Muudatusettepanek 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab delegeeritud õigusaktiga
vastu Euroopa teavitamis- ja 
müügiedendusstrateegia, milles 
määratletakse prioriteedid turgudel, 
samuti tooted ja teatised.

Or. en

Selgitus

Iga-aastane tegevuskava, milles komisjon määratleb teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
prioriteedid, takistab kõnealuste meetmete rakendamist. Teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed peaksid põhinema pikaajalisel teavitamis- ja müügiedendusstrateegial 
ja ei tohiks lähtuda ainult iga-aastasest tegevuskavast.
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Muudatusettepanek 222
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammi kavandamisel võtab 
komisjon arvesse liikmesriikide seisukohti 
ja küsib liikmesriikide ja artiklis 25 
osutatud nõuanderühma arvamust.

Or. en

Selgitus

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Muudatusettepanek 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga kahe aasta järel aruande 
eelmises lõigus osutatud strateegia 
rakendamise kohta.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduslike toiduainete müügiedenduspoliitika tähtsust silmas pidades tuleks Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu Euroopa teavitamis- ja müügiedendusstrateegia rakendamisest 
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korrapäraselt teavitada.

Muudatusettepanek 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
tööprogrammi, milles sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, prioriteedid, 
oodatavad tulemused, elluviimise 
tingimused ja rahastamiskava kogusumma.
See sisaldab ka peamisi 
hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 
ülemmäära toetuste puhul.

Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt 
artiklile 23 ja artiklis 1 loetletud 
eesmärkide alusel vastu rakendusakte 
seoses tööprogrammi vastuvõtmisega, 
milles sätestatakse taotletavad eesmärgid, 
prioriteedid, oodatavad tulemused, 
elluviimise tingimused ja rahastamiskava 
kogusumma. See sisaldab ka peamisi 
hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 
ülemmäära toetuste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
tööprogrammi, milles sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, prioriteedid, 
oodatavad tulemused, elluviimise 
tingimused ja rahastamiskava kogusumma.
See sisaldab ka peamisi 
hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 

Komisjon võtab rakendusaktiga kord 
aastas vastu tööprogrammi, milles 
sätestatakse taotletavad eesmärgid, 
prioriteedid, oodatavad tulemused, 
elluviimise tingimused ja rahastamiskava 
kogusumma. Tööprogramm sisaldab 
loetelu käesoleva määruse lisas osutatud 
toodete kohta, mille müügiedendus- ja 
teavitamismeetmed on alaliselt 
abikõlblikud. See sisaldab ka peamisi 
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ülemmäära toetuste puhul. hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 
ülemmäära toetuste puhul.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleb sätestada nende baastoodete loetelu, mille müügiedendus on abikõlblik.
Nende toodete müügiedendusmeetmed peavad olema eranditult kõikidel aastatel abikõlblikud.
Lisaks võib anda võimaluse baastoodetest erinevate prioriteetsete toodete lisamiseks iga-
aastase tööprogrammi raames.

Muudatusettepanek 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
tööprogrammi, milles sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, prioriteedid, 
oodatavad tulemused, elluviimise 
tingimused ja rahastamiskava kogusumma.
See sisaldab ka peamisi 
hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 
ülemmäära toetuste puhul.

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
tööprogrammi, milles sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, oodatavad 
tulemused, elluviimise tingimused ja 
rahastamiskava kogusumma See sisaldab 
ka rahastatavate meetmete kirjeldust, igale 
meetmele eraldatavaid summasid ja 
elluviimise näidisajakava ning 
kaasrahastamise ülemmäära toetuste puhul.

Or. en

Selgitus

Iga-aastane tööprogramm, milles komisjon määratleb teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
prioriteedid, takistab kõnealuste meetmete rakendamist. Teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed peaksid põhinema pikaajalisel teavitamis- ja müügiedendusstrateegial 
ja ei tohiks lähtuda ainult iga-aastasest tegevuskavast. Põllumajanduslike toiduainete 
müügiedenduspoliitika tähtsust silmas pidades tuleks Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
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Euroopa teavitamis- ja müügiedendusstrateegia rakendamisest korrapäraselt teavitada.

Muudatusettepanek 227
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
tööprogrammi, milles sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, prioriteedid, 
oodatavad tulemused, elluviimise 
tingimused ja rahastamiskava kogusumma. 
See sisaldab ka peamisi 
hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 
ülemmäära toetuste puhul.

Komisjon võtab kooskõlas riikide 
strateegiliste huvidega rakendusaktiga 
vastu tööprogrammi, milles sätestatakse 
taotletavad eesmärgid, prioriteedid, 
oodatavad tulemused, elluviimise 
tingimused ja rahastamiskava kogusumma. 
See sisaldab ka peamisi 
hindamiskriteeriume, rahastatavate 
meetmete kirjeldust, igale meetmele 
eraldatavaid summasid ja elluviimise 
näidisajakava ning kaasrahastamise 
ülemmäära toetuste puhul.

Or. pt

Muudatusettepanek 228
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammi kestus on neli aastat, kuid 
seda võib läbi vaadata ja asjakohaselt 
parandada igal aastal.

Or. lv

Muudatusettepanek 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse programmi kavandamisel 
võtab komisjon arvesse mäestikualade, 
saarte ja äärepoolseimate piirkondade 
erilisi ebasoodsaid looduslikke tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 
3 osutatud nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 3 
osutatud nõuandemenetlusega.

Esimeses lõigus osutatud rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Tööprogrammi kohta peaksid otsuse tegema komisjoni asemel pigem liikmesriigid.
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Muudatusettepanek 232
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud tööprogrammi 
elluviimiseks avaldab komisjon:

3. Lõikes 1 osutatud tööprogrammi 
elluviimiseks avaldab komisjon kaks korda 
aastas:

Or. en

Selgitus

Tööprogrammi koostamise ja konkursikutse avaldamise sagedus tuleb sätestada määruses.
Tööprogramm (baastoodetele lisanduvad täiendavad prioriteedid) tuleks koostada kord 
aastas, samal ajal kui programmide konkursikutsed tuleks avaldada kaks korda aastas, nagu
seda praegu tehakse. Praegune süsteem, kus programme esitatakse kaks korda aastas, on 
väga tõhus, ja ei ole mingit põhjust seda meedet muuta.

Muudatusettepanek 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lihtprogrammide puhul konkursikutse, 
milles on esitatud eelkõige 
osalemistingimused ja peamised 
hindamiskriteeriumid;

a) lihtprogrammide puhul kaks 
konkursikutset, milles on esitatud eelkõige 
osalemistingimused ja peamised 
hindamiskriteeriumid;

Or. it

Muudatusettepanek 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mitut riiki hõlmavate programmide 
puhul konkursikutse vastavalt määruse 
(EL, Euratom) nr 966/201223 I osa VI 
peatükile.

b) mitut riiki hõlmavate programmide 
puhul kaks konkursikutset vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 966/201223 I 
osa VI peatükile.

__________________ __________________
23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 
2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 
2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

Or. it

Muudatusettepanek 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. eespool punktides a ja b osutatud 
konkursikutsed võtavad arvesse 
mäestikualade, saarte ja äärepoolseimate 
piirkondade erilisi ebasoodsaid 
looduslikke tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon peab samuti lubama 
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teavitamis- ja müügiedendusmeetmeid, 
nagu on kirjeldatud artiklites 2 ja 3, mida 
rakendatakse partnerluses liikmesriigi ja 
käesoleva määruse artiklis 7 nimetatud 
asutustega. Kõnealusteks meetmeteks 
võivad olla eelkõige osalemine 
rahvusvahelistel messidel ja näitustel, kus 
korraldatakse väljapanekuid ja üritusi 
ELi toodete maine edendamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 237
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon arendab tehnilise toe 
teenuseid, eelkõige eesmärgiga õppida 
tundma eri turgusid, toetada teavitamis- ja 
müügiedendamispoliitikaga seotud 
dünaamilist kutsealast võrgustikku ning 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimisega seotud õigussätete tundmist.

2. Komisjon arendab tehnilise toe 
teenuseid, eelkõige eesmärgiga õppida 
tundma eri turgusid, sealhulgas rahastab 
kaubandusalaseid tutvumisvisiite, et 
toetada teavitamis- ja 
müügiedendamispoliitikaga seotud 
dünaamilist kutsealast võrgustikku ning 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimisega seotud õigussätete tundmist. 
Samuti on vajalik ja soovitav, et komisjon 
töötaks välja lihtsa ja täieliku 
käsiraamatu, mis aitaks potentsiaalsetel 
abisaajatel täita selle poliitikaga seotud 
eeskirju ja menetlusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 238
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon arendab tehnilise toe 
teenuseid, eelkõige eesmärgiga õppida 
tundma eri turgusid, toetada teavitamis- ja 
müügiedendamispoliitikaga seotud 
dünaamilist kutsealast võrgustikku ning 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimisega seotud õigussätete tundmist.

2. Komisjon arendab tehnilise toe 
teenuseid, eelkõige eesmärgiga õppida 
tundma eri turgusid, aidata tootjatel 
võidelda nende toodete võltsimise vastu,
toetada teavitamis- ja 
müügiedendamispoliitikaga seotud 
dünaamilist kutsealast võrgustikku ning 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimisega seotud õigussätete tundmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 239
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon arendab tehnilise toe 
teenuseid, eelkõige eesmärgiga õppida 
tundma eri turgusid, toetada teavitamis- ja 
müügiedendamispoliitikaga seotud 
dünaamilist kutsealast võrgustikku ning 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimisega seotud õigussätete tundmist.

2. Komisjon arendab tehnilise toe 
teenuseid, eelkõige eesmärgiga õppida 
tundma eri turgusid, aidata tootjatel 
võidelda võltsitud kaupade vastu, toetada 
teavitamis- ja müügiedendamispoliitikaga 
seotud dünaamilist kutsealast võrgustikku 
ning parandada programmide 
väljatöötamise ja elluviimisega seotud 
õigussätete tundmist.

Or. it

Muudatusettepanek 240
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Komisjon peab julgustama 
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liikmesriike ja piirkondi võtma kohaliku 
tootmise üheks valikukriteeriumiks muu 
hulgas koolide, noorte- ja vanadekodude, 
sotsiaalse solidaarsuse eriasutuste, 
riigiasutuste jne põllumajandustoodetega 
ja teatavate põllumajanduslike 
toiduainetega varustamisel. Selline 
asjaolu on ilmselgelt olulisem, arvestades 
nende toodete värskust, samuti 
mittevajalikku kemikaalide ja 
säilitusainete kasutamist, mis pikendavad 
nende kõlblikkusaega, stimuleerides sel 
viisil lühikesi toidutarneahelaid.

Or. pt

Muudatusettepanek 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonile on antud õigus viia ellu 
teavitamis- ja 
müügiedendamiskampaaniaid artikli 1 a 
punktis b osutatud tõsiste turuhäirete 
korral, võttes vastu rakendusakte, mille 
puhul ei kohaldata artikli 24 lõikes 2 või 3 
sätestatud korda, ning viisil, millega 
tagatakse nende kampaaniate kiire ja 
tõhus rakendamine.

Or. fr

Selgitus

Seotud raportööri muudatusettepanekuga 12, millega loodi uus artikkel 1 a. Turuhäirete 
korral on äärmiselt oluline tagada, et müügiedenduskampaaniaid rakendatakse erikorra 
kohaselt, mis suudab tagada nende tõhususeks vajaliku toimivuse.
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Muudatusettepanek 242
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab artikli 8 lõike 3 
punktis a osutatud projektikonkursile 
esitatud lihtprogramme ja teeb nende seast 
valiku.

1. Esimeses voorus hindavad liikmesriigid 
programmiettepanekuid ja pärast seda 
esitatakse väljavalitud ettepanekud 
komisjonile. Kui liikmesriik on oma 
hinnangu andnud, hindab komisjon artikli 
8 lõike 3 punktis a osutatud 
projektikonkursile esitatud lihtprogramme 
ja teeb nende seast valiku.

Or. en

Selgitus

Esimeses voorus peaks lihtprogrammide valikumenetluse läbi viima mitte ainult komisjon, 
vaid liikmesriigid, kuna liikmesriigid on need, kes vastutavad lihtprogrammide rakendamise, 
järelevalve ja kontrolli eest. Praegune süsteem on väga tõhus, lisaks on liikmesriikidel 
piisavalt kogemusi, et valida eelvalikumenetluses välja parim programm ja esitada see pärast 
komisjonile.

Muudatusettepanek 243
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab artikli 8 lõike 3 
punktis a osutatud projektikonkursile 
esitatud lihtprogramme ja teeb nende seast 
valiku.

1. Komisjon hindab pärast liikmesriikide 
teavitamist ja nende arvamuse saamist 
artikli 8 lõike 3 punktis a osutatud 
projektikonkursile esitatud lihtprogramme 
ja teeb nende seast valiku.

Or. en
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Muudatusettepanek 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab artikli 8 lõike 3 
punktis a osutatud projektikonkursile 
esitatud lihtprogramme ja teeb nende seast 
valiku.

1. Komisjon hindab pärast seda, kui ta on 
esitanud liikmesriikidele taotluste loetelu 
ja küsinud nende arvamust, artikli 8 lõike 
3 punktis a osutatud projektikonkursile 
esitatud lihtprogramme ja teeb nende seast 
valiku.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab artikli 8 lõike 3 
punktis a osutatud projektikonkursile 
esitatud lihtprogramme ja teeb nende seast 
valiku.

1. Komisjon hindab pärast seda, kui ta on 
esmalt esitanud liikmesriikidele taotluste 
loetelu, artikli 8 lõike 3 punktis a osutatud 
projektikonkursile esitatud lihtprogramme 
ja teeb nende seast valiku.

Or. en

Selgitus

Menetluse avatuse ja võrdse kohtlemise tagamise miinimumnõudena peaks komisjon 
konsulteerima liikmesriikidega menetluse alguses ja mitte alles pärast hinnangu andmist.

Muudatusettepanek 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Liikmesriigid võivad katta kuludest 20–
30 %. Ülejäänud kulud on eranditult 
ettepaneku teinud üksuste kanda.

Or. en

Selgitus

50 % suurune piirmäär on paljude väiksemate osalejate jaoks liiga kõrge. Selleks et anda ka 
neile võimalus osaleda, peaks olema võimalik liikmesriikidepoolne kaasrahastamine.
Kaasrahastamise täielik kaotamine vähendaks liikmesriikidest tulevate programmitaotluste 
arvu.

Muudatusettepanek 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 60 % abikõlblikest kuludest.
Liikmesriigid võivad rahastada kuni 20 % 
kuludest. Ülejäänud kulud jäävad 
eranditult ettepaneku esitanud üksuste 
kanda.

Or. it

Muudatusettepanek 248
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
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ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Liikmesriigid võivad katta kuni 20 % 
kuludest. Ülejäänud kulud jäävad 
eranditult ettepaneku esitanud üksuste 
kanda.

Or. pt

Muudatusettepanek 249
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Liikmesriigid võivad kanda kuni 30 % 
kuludest. Ülejäänud kulud on ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide vabatahtlik kaasrahastamine tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 250
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on kuni 30 % ulatuses 
liikmesriikide ja ülejäänud osa ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

Or. en
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Selgitus

Programmide praegune kaasrahastamise süsteem on väga tõhus ja ei ole mingit põhjust seda 
muuta. Mõningatel juhtudel on kaasrahastamine ettepaneku esitanud üksuste jaoks väga 
oluline. Selle võimaluse puudumisel väheneks esitatud programmide arv järsult.

Muudatusettepanek 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Liikmesriigi osalus võib olla kuni 30 %.

Or. pl

Muudatusettepanek 252
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Liikmesriigid võivad katta kuludest kuni 
30 %. Ülejäänud kulud on eranditult 
ettepaneku teinud üksuste kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Liikmesriigid võivad katta kuludest kuni 
30 %. Ülejäänud kulud on eranditult 
ettepaneku teinud üksuste kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on ettepaneku teinud 
üksuste või riiklikku kaasrahastamist 
pakkuda otsustavate liikmesriikide kanda.

Or. ro

Muudatusettepanek 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on ettepaneku teinud 
üksuste kanda.

Or. en
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Selgitus

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Muudatusettepanek 256
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 75 % abikõlblikest kuludest.
Tagastamatu käibemaks, mille abisaajad 
tasuvad tegelikult ja lõplikult, kuulub 
abikõlblike kulude hulka. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Or. it

Selgitus

Liidu panuse suurendamine 75 %ni on vastukaaluks sellele, et välistatakse määruses 
nr 3/2008 ettenähtud riikidepoolse kaasrahastamise võimalus, ja muutub paljude abikõlblike 
isikute jaoks diskrimineerivaks programmides osalemisel. Selleks et vältida erinevat 
kohtlemist isikute puhul, kelle suhtes kehtib tagastamatu käibemaksu kord, tehakse ettepanek 
lugeda see käibemaks abikõlblike kulude hulka, kui ettepaneku esitanud üksus on käibemaksu 
tegelikult ja lõplikult tasunud.

Muudatusettepanek 257
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 75 % abikõlblikest kuludest. 
Tagastamatu käibemaks, mille abisaajad 
tasuvad tegelikult ja lõplikult, kuulub 
abikõlblike kulude hulka. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Or. it

Muudatusettepanek 258
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 60 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

Or. it

Selgitus

Kui nõustutakse välistama liikmesriikide kaasrahastamist, et vältida riigiabi, siis on vaja 
suurendada ELi-poolse rahastamise osakaalu.

Muudatusettepanek 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 60 % abikõlblikest kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
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ettepaneku esitanud üksuste kanda. ettepaneku esitanud üksuste kanda.

Or. it

Muudatusettepanek 260
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda.

1. Liidu rahaline toetus lihtprogrammidele 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.
Ülejäänud kulud on eranditult ettepaneku 
teinud üksuste kanda. Liikmesriigid ei või 
kulude katmises osaleda.

Or. nl

Muudatusettepanek 261
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepaneku esitanud üksuste rahalise 
osaluse võib katta lõivudest või 
kohustuslikest sissemaksetest.

Or. en

Selgitus

Kehtivad eeskirjad, mille aluseks on nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) 
nr 3/2008 põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta 
siseturul ja kolmandates riikides, võimaldavad kasutada müügiedendusmeetmete 
kaasrahastamiseks lõive ja kohustuslikke sissemakseid. Ettepanekut tuleks muuta, 
selgitamaks, et see jääb endiselt lubatuks.
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Muudatusettepanek 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad osaleda 
lihtprogrammide rahastamises.
Liikmesriikide rahaline toetus ei ületa 
30 % abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Muudatusettepanek 263
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

välja jäetud

a) ühe või mitme kolmanda riigiga seotud 
lihtprogrammiga;

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.
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Or. it

Muudatusettepanek 264
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

välja jäetud

a) ühe või mitme kolmanda riigiga seotud 
lihtprogrammiga;

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
80 %-le, kui tegemist on:

Or. ro

Muudatusettepanek 266
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
75 %-le, kui tegemist on:

Or. pt

Muudatusettepanek 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
70 %-le, kui tegemist on:

Or. it

Muudatusettepanek 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
70 %-le, kui tegemist on:

Or. it

Muudatusettepanek 269
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
65 %-le, kui tegemist on:

Or. it

Selgitus

Muudatus artikli 15 lõikes 1 kavandatud ELi rahalise osaluse suurendamise tagajärjel.

Muudatusettepanek 270
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse
60 %-le, kui tegemist on:

2. Euroopa Liidu kanda olev protsent 
ulatub 60 %-ni, kui tegemist on:

Or. pt

Muudatusettepanek 271
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on ühe või mitme 
kolmanda riigiga seotud 
lihtprogrammiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on:

2. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on puu- ja köögivilja 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmetega, 
mis on suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. es

Selgitus

Selleks et stimuleerida kampaaniaid kolmandates riikides, on vaja, et projektide kanda jääv 
protsent jääb praegusele tasemele, kuna liikmesriikide osalus kaob.

Muudatusettepanek 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a) lihtprogrammi puhul, mis on 
suunatud ühele või mitmele kolmandale 
riigile, ulatub lõikes 1 kehtestatud 
protsent 80 %ni;

Or. es

Selgitus

Selleks et stimuleerida kampaaniaid kolmandates riikides, on vaja, et projektide kanda jääv 
protsent jääb praegusele tasemele, kuna liikmesriikide osalus kaob.

Muudatusettepanek 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühe või mitme kolmanda riigiga seotud 
lihtprogrammiga;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

See tekst jääb esimesse lõiku, seda ei jäeta ettepanekust välja.

Muudatusettepanek 275
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühe või mitme kolmanda riigiga seotud 
lihtprogrammiga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

See tekst jääb esimesse lõiku, seda ei jäeta ettepanekust välja.

Muudatusettepanek 277
George Lyon, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on tarbetu, kuna selle kohta on juba säte ELi koolide puu- ja köögiviljakavas.

Muudatusettepanek 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

b) värske või töödeldud puu- ja köögivilja 
ning piima ja piimatoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. fr

Selgitus

Soodustada kõikide toodete ja mitte üksnes puu- ja köögivilja hõlmamist lastele mõeldud 
toetuskavadega.
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Muudatusettepanek 279
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

b) puu- ja köögivilja ning piima ja 
piimatoodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

b) piima või puu- ja köögivilja teavitamis-
ja müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 

b) piima, puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
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haridusasutustes õppivatele lastele. haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. pl

Muudatusettepanek 282
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

b) piima, puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. pt

Muudatusettepanek 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) puu- ja köögivilja teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmetega, mis on 
suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

b) puu- ja köögivilja ning oliiviõli
teavitamis- ja müügiedendusmeetmetega, 
mis on suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. it

Muudatusettepanek 284
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Euroopa Liidu äärepoolseimates 
piirkondades rakendatavate teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 285
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mahepõllumajanduslike toodete 
edendamise teavitamiskampaaniate ja -
meetmetega.

Or. ro

Muudatusettepanek 286
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lihtprogramm, mis hõlmab järgmist:

– põlised taimeliigid ja -sordid ning 
nendest saadud tooted või

– põlistest liikidest, tõugudest ja 
loomapopulatsioonidest saadud loomsed 
tooted.

Or. it
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Selgitus

Vaja on ette näha suurem ELi rahaline osalus programmide puhul, millel on positiivne mõju 
elurikkuse kaitsmisele.

Muudatusettepanek 287
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud protsent võib 
ulatuda 80 %ni riikide jaoks, kes saavad 
rahalist abi, või kuni kahe aastani pärast 
selle välisabiprotsessi lõpetamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 288
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Liidu kanda olev protsent 
ulatub äärepoolseimates piirkondades 
toodetud kvaliteettoodete alaste 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
puhul 75 %ni.

Or. pt

Muudatusettepanek 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu äärepoolseimate piirkondade 
puhul tõstetakse liidupoolse toetuse 
protsent 75 %-le.

Or. en

Muudatusettepanek 290
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidupoolse toetuse protsent 
tõstetakse 75 %-le mikro- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate puhul, kui tegemist 
on muude kui lõikes 2 a nimetatud liidule 
erihuvi pakkuvate programmidega.

Or. en

Selgitus

Mikroettevõtjad moodustavad põllumajanduslike toiduainete sektori olulise osa ja 
prioriteediks tuleks seada ettepaneku esitanud üksused, mis teevad jõupingutusi eesmärgiga 
integreerida mikroettevõtjaid, millel on teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks vähem 
vahendeid.

Muudatusettepanek 291
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Igal juhul suurendatakse lõikes 1 
osutatud protsenti 75 %ni, kui 
lihtprogrammis sätestatud meetmetest 
abisaajaid on ainult üks või mitu väikest 
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ja keskmise suurusega ettevõtjat.

Or. it

Selgitus

Kui nõustutakse välistama liikmesriikide kaasrahastamist, et vältida võimalikku riigiabi ohtu, 
siis on vaja suurendada ELi-poolset rahalist osakaalu. See osakaal peab olema suurem 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul, kellel ei pruugi olla programmi kulude 
katmiseks vajalikku finantssuutlikkust.

Muudatusettepanek 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kriisiolukorras võib tõsta liidu 
rahalise osaluse 100 %-le.

Or. en

Selgitus

Liidupoolse 100 %-lise rahastamise võimalus meetmete võtmiseks kriisiolukordades tuleks 
säilitada.

Muudatusettepanek 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui ei ole programme, mille 
puhul saaks siseturul rakendada vähemalt 
ühte artikli 5 lõike 4 punktides a, b ja c 
osutatud teavitamismeedet, võib iga 
huvitatud liikmesriik töötada artikli 8 
lõikes 3 osutatud tööprogrammi alusel 
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välja programmi ja selle tingimused ning 
valida avaliku konkursikutse kaudu välja 
asutuse, kes vastutab selle programmi 
rakendamise eest, mida liikmesriik 
kavatseb rahastada.

Or. en

Muudatusettepanek 294
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
75 %-le, kui tegemist on ühe või mitme 
kolmanda riigiga seotud 
lihtprogrammiga;

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud protsendimäärad ei paku piisavat stiimulit kolmandate riikidega seotud 
programmide arvu märkimisväärseks suurendamiseks. Liikmesriikidepoolse rahastamise 
puudumist arvesse võttes on kõnealuste asutuste motiveerimine oluline.

Muudatusettepanek 295
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Tagastamatu käibemaks, mille 
abisaajad tasuvad tegelikult ja lõplikult, 
kuulub ELi rahastamiseks abikõlblike 
kulude hulka.

Or. it
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Selgitus

Analoogne säte võeti vastu ka uutes ühtekuuluvuspoliitika määrustes ajavahemikuks 
2014-2020.

Muudatusettepanek 296
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lõikes 1 osutatud protsent tõstetakse 
60 %-le, kui tegemist on puu- ja köögivilja 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmetega, 
mis on suunatud konkreetselt liidu 
haridusasutustes õppivatele lastele.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Liikmesriigid 
võivad katta kogukuludest 20–30 %.
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

Or. en

Selgitus

50 % suurune piirmäär on paljude väiksemate osalejate jaoks liiga kõrge. Selleks et anda ka 
neile võimalus osaleda, peaks olema võimalik liikmesriikidepoolne kaasrahastamine.
Kaasrahastamise täielik kaotamine vähendaks liikmesriikidest tulevate programmitaotluste 
arvu.
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Muudatusettepanek 298
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Liikmesriik võib 
kanda kuni 30 % kogukuludest. Ülejäänud 
kulud jäävad ettepaneku esitanud üksuste 
kanda.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide vabatahtlik kaasrahastamine tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 299
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad kuni 30 % ulatuses liikmesriigi ja 
ülejäänud osa ettepaneku esitanud üksuste 
kanda.

Or. en

Selgitus

Programmide praegune kaasrahastamise süsteem on väga tõhus ja ei ole mingit põhjust seda 
muuta. Mõningatel juhtudel on kaasrahastamine ettepaneku esitanud üksuste jaoks väga 
oluline. Selle võimaluse puudumisel väheneks esitatud programmide arv järsult.
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Muudatusettepanek 300
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Liikmesriigid 
võivad katta kuni 20 % kuludest. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

Or. pt

Muudatusettepanek 301
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 80 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad ettepaneku esitanud üksuste või 
riiklikku kaasrahastamist pakkuda
otsustavate liikmesriikide kanda.

Or. ro

Muudatusettepanek 302
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
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on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

on kaasrahastamise ülemmäär 75 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Tagastamatu 
käibemaks, mille abisaajad tasuvad 
tegelikult ja lõplikult, kuulub abikõlblike 
kulude hulka. Ülejäänud kulud jäävad 
eranditult ettepaneku esitanud üksuste 
kanda.

Or. it

Selgitus

Liidu panuse suurendamine 75 %-ni on vastukaaluks sellele, et välistatakse määruses 
nr 3/2008 ettenähtud riikidepoolse kaasrahastamise võimalus, ja muutub paljude abikõlblike 
isikute jaoks diskrimineerivaks programmides osalemisel. Selleks et vältida erinevat 
kohtlemist isikute puhul, kelle suhtes kehtib tagastamatu käibemaksu kord, tehakse ettepanek 
lugeda see käibemaks abikõlblike kulude hulka, kui ettepaneku esitanud üksus on käibemaksu 
tegelikult ja lõplikult tasunud.

Muudatusettepanek 303
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 75 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Tagastamatu 
käibemaks, mille abisaajad tasuvad 
tegelikult ja lõplikult, kuulub abikõlblike 
kulude hulka. Ülejäänud kulud jäävad 
eranditult ettepaneku esitanud üksuste 
kanda.

Or. it

Muudatusettepanek 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18



AM\1019268ET.doc 131/147 PE529.733v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 70 % kõigist 
abikõlblikest kuludest, sealhulgas 
kolmandatele riikidele ettenähtud mitut 
riiki hõlmavate programmide puhul. 
Ülejäänud kulud jäävad eranditult 
ettepaneku esitanud üksuste kanda.

Or. it

Muudatusettepanek 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 70 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Or. it

Muudatusettepanek 306
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 65 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Or. it
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Muudatusettepanek 307
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär siseturul 
60 % kõigist abikõlblikest kuludest ja 75 % 
kolmandates riikides. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Or. en

Selgitus

Programmide rakendamiseks kolmandates riikides peaks mitmes liikmesriigis tegutsevatel 
asutustel olema konkreetne motivatsioon programmide esitamiseks, võttes arvesse, et nende 
koostamine on iseenesestmõistetavalt keerulisem. Kuna programmide riiklik rahastamine 
lõpeb, võiks uus süsteem tuua ettepaneku esitanud üksuste jaoks kaasa kaasrahastamise 
protsentide märkimisväärse suurenemise (kuni 15 %). 

Muudatusettepanek 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad ettepaneku teinud üksuste kanda.

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda. Liikmesriigid ei või kulude 
katmises osaleda.

Or. nl

Muudatusettepanek 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest. Ülejäänud kulud 
jäävad eranditult ettepaneku esitanud 
üksuste kanda.

Mitut riiki hõlmavate programmide puhul 
on kaasrahastamise ülemmäär 60 % kõigist 
abikõlblikest kuludest.

Or. pl

Muudatusettepanek 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriisiolukorras võib tõsta liidu rahalise 
osaluse protsendi 100 %-le kuludest.

Or. en



PE529.733v01-00 134/147 AM\1019268ET.doc

ET

Selgitus

Liidupoolse 100 %-lise rahastamise võimalus meetmete võtmiseks kriisiolukordades tuleks 
säilitada.

Muudatusettepanek 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises lõigus kehtestatud protsent 
ulatub ühele või mitmele kolmandale 
riigile suunatud mitmekordsete 
programmide puhul kuni 80 %ni.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on ei ole projektiesitajate praegust rahalise osaluse taset suurendada.

Muudatusettepanek 313
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal juhul suurendatakse juhul, kui mitut 
riiki hõlmavas programmis ettenähtud 
meetmetes abisaajad on ainult üks või 
mitu väikest ja keskmise suurusega 
ettevõtjat, lõikes 1 ettenähtud protsenti 
75 %ni.

Or. it

Selgitus

Kui nõustutakse välistama liikmesriikide kaasrahastamist, et vältida võimalikku riigiabi ohtu, 
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siis on vaja suurendada ELi-poolset rahalist osakaalu. See osakaal peab olema suurem 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul, kellel ei pruugi olla programmi kulude 
katmiseks vajalikku finantssuutlikkust.

Muudatusettepanek 314
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu kanda olev 
kaasrahastamise protsent ulatub 
äärepoolseimates piirkondades toodetud 
kvaliteettoodete alaste teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete programmide 
puhul 75 %ni.

Or. pt

Muudatusettepanek 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu kaasrahastamise protsent tõstetakse 
75 %-le, kui tegemist on äärepoolseimate 
piirkondade programmidega.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad osaleda mitut riiki 
hõlmavate programmide rahastamises.
Liikmesriikide rahaline toetus ei ületa 
30 % abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Muudatusettepanek 317
Francesca Barracciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagastamatu käibemaks, mille abisaajad 
tasuvad tegelikult ja lõplikult, kuulub ELi 
rahastamiseks abikõlblike kulude hulka.

Or. it

Selgitus

Analoogne säte võeti vastu ka uutes ühtekuuluvuspoliitika määrustes ajavahemikuks 
2014-2020.

Muudatusettepanek 318
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Liidu kaasrahastamise protsent tõstetakse 
80 %-le mikro- ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate puhul, kui tegemist 
on muude kui lõigetes 1 a ja 1 b 
nimetatud liidule erihuvi pakkuvate 
programmidega.

Or. en

Selgitus

Mikroettevõtjad moodustavad põllumajanduslike toiduainete sektori olulise osa ja 
prioriteediks tuleks seada ettepaneku esitanud üksused, mis teevad jõupingutusi eesmärgiga 
integreerida mikroettevõtjaid, millel on teavitamis- ja müügiedendusmeetmete jaoks vähem 
vahendeid.

Muudatusettepanek 319
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eritingimusi, mille alusel kõik artiklis 
7 osutatud ettepanekut esitavad üksused 
võivad programmi esitada, eelkõige 
eemärgiga tagada programmi 
esinduslikkus ja märkimisväärne ulatus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eritingimusi, mille alusel kõik artiklis 
7 osutatud ettepanekut esitavad üksused 
võivad programmi esitada, eelkõige 
eemärgiga tagada programmi 
esinduslikkus ja märkimisväärne ulatus;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 321
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hanketingimusi artiklis 13 osutatud 
rakendusasutuste valimisel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 322
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lihtprogrammide abikõlblikkuse, 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kulude ning vajaduse korral haldus- ja 
personalikulude eritingimusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
Giancarlo Scottà
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tingimused, et tagada VKEdele 
kuuluvate kaubamärkide prioriteetsus 
programmide puhul, mis näevad ette 
artiklis 4 osutatud kaubamärgid;

Or. it

Selgitus

On vaja meelde tuletada komisjoni enda poolt ÜPP raames laialdaselt kasutatud põhimõtet 
soosida mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 324
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tingimused, et tagada prioriteetsus 
projektidele, mis edendavad ettepaneku
esitanud üksuste riikide 
põllumajandustoormest valmistatud 
tooteid programmide puhul, mis näevad 
ette artikli 5 punktis b osutatud töödeldud 
tooted. 

Or. it

Selgitus

Ettepaneku põhjenduses 2 ja artiklis 8 väljendatud põhimõtte, et „teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed aitavad suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet”, 
alusel on asjakohane tagada selliste töödeldud toodete eelistamine, mis on toodetud ELi 
toorainest.
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Muudatusettepanek 325
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) eritingimusi, mille alusel kõik 
artiklis 7 osutatud ettepanekut esitavad 
üksused võivad programmi esitada, 
eelkõige eesmärgiga tagada programmi 
esinduslikkus ja märkimisväärne ulatus;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) hanketingimusi artiklis 13 osutatud 
rakendusasutuste valimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) lihtprogrammide abikõlblikkuse, 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kulude ning vajaduse korral haldus- ja 
personalikulude eritingimusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Käesolevas määruses osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile alates määruse jõustumise 
kuupäevast.

Or. pt

Muudatusettepanek 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib käesoleva määruse 
elluviimise raames konsulteerida
põllumajandustoodete edendamise 
töörühmaga, mis on asutatud komisjoni 
otsusega 2004/391/EÜ27.

Komisjon konsulteerib käesoleva määruse 
elluviimise raames põllumajandustoodete 
edendamise töörühmaga, mis on asutatud 
komisjoni otsusega 2004/391/EÜ27.
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__________________ __________________
27 Komisjoni otsus, 23. aprill 2004, ühise 
põllumajanduspoliitika valdkonda 
kuuluvate küsimustega tegelevate 
nõuanderühmade kohta (ELT 120, 
24.4.2004, lk 50).

27 Komisjoni otsus, 23. aprill 2004, ühise 
põllumajanduspoliitika valdkonda 
kuuluvate küsimustega tegelevate 
nõuanderühmade kohta (ELT 120, 
24.4.2004, lk 50).

Or. pl

Selgitus

Nõuanderühmal peab tööprogrammi koostamise juures olema võtmeroll. Tootmisharude 
organisatsioonidel peab olema tagatud mõju selle strateegilise dokumendi kujundamisele.

Muudatusettepanek 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiedenduse nõuanderühm peab 
olema kaasatud artiklis 8 osutatud 
tööprogrammi koostamise protsessi.

Or. pl

Selgitus

Nõuanderühmal peab tööprogrammi koostamise juures olema võtmeroll. Tootmisharude 
organisatsioonidel peab olema tagatud mõju selle strateegilise dokumendi kujundamisele.

Muudatusettepanek 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Hiljemalt 31. detsembril [2017] esitab 
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komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vahearuande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta, kaasa 
arvatud selle rakendamise ulatus eri 
liikmesriikides ning vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud. Euroopa 
Parlamendi taotluse korral esitab 
komisjon vahearuande vastutavale 
parlamendikomisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. detsembril [2020] esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse elluviimist 
käsitleva aruande ning vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud.

Hiljemalt 31. detsembril [2020] esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse elluviimist 
käsitleva aruande ning vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud. Euroopa 
Parlamendi taotluse korral esitab 
komisjon vahearuande vastutavale 
parlamendikomisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. detsembril [2020] esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse elluviimist 
käsitleva aruande ning vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud.

Hiljemalt 31. detsembril [2020] esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse elluviimist 
käsitleva aruande, lisades analüüsi 
äärepoolseimad piirkonnad, ning vajaduse 
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korral asjakohased ettepanekud. Ka 
vahearuanne esitatakse eespool nimetatud 
aruande vormis hiljemalt 31. detsembriks 
2017.

Or. pt

Muudatusettepanek 335
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud

[…]

Or. it

Muudatusettepanek 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud

[…]

Or. it

Muudatusettepanek 337
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII lisa II osa punkti 1 alapunkt c 
asendatakse järgmisega:
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c) üldalkoholisisaldus ei ületa 
15 mahuprotsenti. Erandina

– võib teatavatelt liidu 
viinamarjakasvatuspiirkonda kuuluvatelt 
viinamarjakasvatusaladelt, mille määrab 
kindlaks komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artikli 59 
lõikele 1, pärinevate ja rikastamiseta 
toodetud veinide üldalkoholisisalduse 
ülempiir ulatuda 20 mahuprotsendini;

– võib teatavate kaitstud 
päritolunimetusega ja sahharoosi, 
kontsentreeritud viinamarjavirde või 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde lisamise teel 
rikastamiseta toodetud veinide 
üldalkoholisisalduse ülempiir olla suurem 
kui 15 mahuprotsenti;

Or. fr

(Määruse (EL) nr .../20... (ÜTK määrus) VII lisa II osa punkti 1 alapunkt c asendatakse 
järgmisega: Ühise turukorralduse ühtse määruse kehtiva tekstiga võrreldes muudetakse 

järgnevaid elemente. Esiteks: nimetatakse alapunkti c; teiseks: teise taandesse lisatakse tekst: 
„sahharoosi, kontsentreeritud viinamarjavirde või puhastatud kontsentreeritud 

viinamarjavirde lisamise teel”.)

Selgitus

Muudatuse eesmärk on täpsustada, millised on need rikastamise viisid, mis ei tohiks olla 
lubatud veinide puhul, mille üldalkoholisisaldus võib olla suurem kui 15 mahuprotsenti. 
Rikastamise meetodeid, mida võib sellistel juhtudel kasutada, nimetatakse 
lahutamismeetoditeks (jahutamisel toimuv osaline kontsentreerimine, pöördosmoos), mille 
puhul ei muudeta veini omadusi väliste rikastavate toodete lisamisega.

Muudatusettepanek 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määruse (EL) XXXX/20.., 
millega kehtestatakse 

Erandina [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määruse (EL) XXXX/20.., 
millega kehtestatakse 
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põllumajandustoodete turu ühine korraldus 
(ÜTK määrus, KOM(2011) 626)]* artiklist 
146, ning nõukogu määruse (EÜ) nr 
1184/200628 artiklist 3, ja aluslepingu 
artikli 42 esimese lõigu kohaselt ei 
kohaldata aluslepingu artikleid 107, 108 ja 
109 maksete suhtes, mida liikmesriigid 
teevad kooskõlas käesoleva määrusega, ega 
liikmesriikide lõivudest või kohustuslikest 
sissemaksetest kaetud rahaliste toetuste 
suhtes aluslepingu artikli 42 teise lõigu 
alusel liidu toetust saavate programmide 
puhul, mille komisjon on käesoleva 
määruse kohaselt välja valinud.

põllumajandustoodete turu ühine korraldus 
(ÜTK määrus, KOM(2011) 626)]* artiklist 
146, ning nõukogu määruse (EÜ) nr 
1184/200628 artiklist 3, ja aluslepingu 
artikli 42 esimese lõigu kohaselt ei 
kohaldata aluslepingu artikleid 107, 108 ja 
109 maksete suhtes, mida liikmesriigid 
teevad kooskõlas käesoleva määrusega,
ega osaluse suhtes rahastamises ega 
liikmesriikide lõivudest või kohustuslikest 
sissemaksetest kaetud rahaliste toetuste 
suhtes aluslepingu artikli 42 teise lõigu 
alusel liidu toetust saavate programmide 
puhul, mille komisjon on käesoleva 
määruse kohaselt välja valinud.

__________________ __________________
28 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1184/2006, 24. 
juuli 2006, millega kohaldatakse teatavaid 
konkurentsieeskirju põllumajandustoodete 
ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise 
suhtes (ELT L 214, 4.8.2006, lk 7).

28 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1184/2006, 24. 
juuli 2006, millega kohaldatakse teatavaid 
konkurentsieeskirju põllumajandustoodete 
ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise 
suhtes (ELT L 214, 4.8.2006, lk 7).

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamine artiklite 15 ja 18 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määruse (EL) XXXX/20.., 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete turu ühine korraldus 
(ÜTK määrus, KOM(2011) 626)]* artiklist 
146, ning nõukogu määruse (EÜ) nr 
1184/200628 artiklist 3, ja aluslepingu 
artikli 42 esimese lõigu kohaselt ei 

Erandina [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määruse (EL) XXXX/20.., 
millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete turu ühine korraldus 
(ÜTK määrus, KOM(2011) 626)]* artiklist 
146, ning nõukogu määruse (EÜ) nr 
1184/200628 artiklist 3, ja aluslepingu 
artikli 42 esimese lõigu kohaselt ei 
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kohaldata aluslepingu artikleid 107, 108 ja 
109 maksete suhtes, mida liikmesriigid 
teevad kooskõlas käesoleva määrusega, ega 
liikmesriikide lõivudest või kohustuslikest 
sissemaksetest kaetud rahaliste toetuste 
suhtes aluslepingu artikli 42 teise lõigu 
alusel liidu toetust saavate programmide 
puhul, mille komisjon on käesoleva 
määruse kohaselt välja valinud.

kohaldata aluslepingu artikleid 107, 108 ja 
109 maksete suhtes, mida liikmesriigid 
teevad kooskõlas käesoleva määrusega, 
sealhulgas liikmesriikide osaluse suhtes 
rahastamises, ega liikmesriikide lõivudest 
või kohustuslikest sissemaksetest kaetud 
rahaliste toetuste suhtes aluslepingu artikli 
42 teise lõigu alusel liidu toetust saavate 
programmide puhul, mille komisjon on 
käesoleva määruse kohaselt välja valinud.

__________________ __________________
28 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1184/2006, 24. 
juuli 2006, millega kohaldatakse teatavaid 
konkurentsieeskirju põllumajandustoodete 
ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise 
suhtes (ELT L 214, 4.8.2006, lk 7).

28 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1184/2006, 24. 
juuli 2006, millega kohaldatakse teatavaid 
konkurentsieeskirju põllumajandustoodete 
ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise 
suhtes (ELT L 214, 4.8.2006, lk 7).
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Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus programme kaasrahastada.

Muudatusettepanek 340
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
et tagada üleminek määruse (EÜ) nr 
3/2008 sätetelt käesolevale määruse 
sätetele.

Komisjonil võtab kooskõlas artikliga 24
vastu rakendusakte, et tagada üleminek 
määruse (EÜ) nr 3/2008 sätetelt 
käesolevale määruse sätetele.
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